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 هب افي

 هم دغم

 .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا
 نيناوق نم هيلع لمتشا امل ؛اعفن اهرثكأو اردق مولعلا فرشأ نم هقفلا لوصأ ملع نإف :دعب امأ

 ماكحأو ةيهقف عورفو «ةيلوصأ دعاوقو «ةمألا كييف ار باتكلا نم ةطبنتسم ةيعرش

 يه فيرنفلا ملعلا اذه يف انيلإ لصو باتك لوأو انين ادق ةاملخلا هيف فلا «ةيعرش

 عباتت مث ه۲ ٠٤ ةنس قوتملا) كس يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا اهفلأ ىلا "ةلاسرلا"

 ةمالعلا :ةيفنحلا ءاملع نم س ف نيذلا نم ناكو «نفلا اذه يف ةباتكلا يف ءاملعلا

 نوتملا دحأ نم وهو ء"يشاشلا لوصأ" ب ىمسملا باتكلا اذه فلأ يشاشلا نيدلا ماظن

 اک هاهو اواو ل وبقلاب ءاملعلا هاقلت ءبذهم حقنم طوبضم رصتخم «ةدمتعملا

 .نادلبلا نم اهرواج امو ىطسولا ايسآو ناتسناغفأو «شيدالجتبو ناتسكابو دنهلا دالب يف

 هللا نوعب تماقف «بالطلل ادي اا ا هح رش و بالا قيقحم ىلإ رمألا جاتحاف

 نمحرلا ضيفم دمحم َيفملا لمعلا اذه تبختناو «ةمهملا هذه ءادأب "ىرشبلا ةبتكم'' ةرادإ هقيفوتو
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 ةمدقم ٤

 قيلعتلاو قيقحتلا يف لمعلا جه
 باتكلا عضاوم ضعب حرشل "يشاشلا لوصأ ىلع يشاوحلا نسحأ" ىلع دمتعا-١

 :اضيأ ةيتثلا عيبانملا نم ىقتساو

 .اهريغو "يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح" و «"يشاوحلا ةدمع" و «"يشاشلا لوصأ ىلع يفاشلا'
 .ةربتعملا ثيداحألا بتك نم راثآلاو ثيداحألا ج رخو -1

 .ةثيدحلاو ةميدقلا تاعوبطملا يف ةدوجوملا ةيئالمإلا ءاطخألا ححصو -

 .ةبعصلا تاملكلا لكشو -

 :ةيلاتلا تاوطخلا ةرادإلا تعبتاف ةعابطلاو ةباتكلا ةيحان نم امأ

 .ةيسدنهلا ماقرألا لدب قيلعتلاو حرشلا ىلإ ةحاتحلا تاملكلا ريبكت ريتحا ١-

 .يشاوحلا يف هجيرخ مت يذلا ثيدحلا ىلع ةمالعلا عضو -1

 .حرشلل تريتخا ىلا تاملكلل رمحألا نوللا -*

 مولعلا ةعماجب َيفمو ذاتسأ هللا هظفح قحلا ماعنا دمحم فملا خيشلا ةرادإلا ركشت اريخأو
 دجب باتكلا اذه حيحصت يف ةرادإلا دعاس ثيح يشتارك نؤات يرونب ةمالع ةيمالسإلا

 .ءازحلا نسحأ هللا هازج «ةبغرو

 دمحلاو «نيعمجأ هباحصأو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «ليكو لا معنو هللا انبسحو

 .نيملاعلا بر هلل

 رشنلاو ةعابطلل "ىرشبلا ةبتكم" ةرادإ
 .ناتسكاب يشتارك

 ةيوبنلا ةرجهلا نم ۷-١-١٤۲۸



 00 فنصملا ةمجرت

 فنصملا ةمجرت

 . يشاشلا نيدلا ماظن :هعبلا

 .ةيرجه ةئامتسلا دعب دلو هنكل هتدالو ةنس محارتلا بتك ركذت مل :هدلوم

 دق "ةيفنحلا قئادحلا باتك" بحاص نكل ؛محارتلا بتك يف ةافولا ةنس ىلع رثعأ مل :هتافو

 .ةيفنحلا ءاملع نم ةعباسلا ةئاملا ف تام نميف هباتك يف هركذ

 .كرتلا دالب نم ةيرق شاش ' ىلإ بسني :هبسن
 اذهو «يرحهلا عباسلا نرقلا ءاملع نم يشاشلا نيدلا ماظن خيشلا ناك دقل :يشاشلا رصع

 يفنحلا بهذملا يفف «ممب رختفي بهاذملا فلتخم يف نيملسملا ءاملع نم ريثكب يظح دق نرقلا

 «يدمآلا رهظ يعفاشلا بهذملا يفو «باتكلا اذه بحاص يشاشلا نيدلا ماظن رهظ

 نبا رهظ يلبنحلا بهذملا فو «يقارقلاو «بحاحلا نبا رهظ يكلاملا بهذملا يفو «يواضيبلاو

 .اودافأو اوداجأف ةعيرشلا مولع يف اوفنصو اوبتك دق ءالؤهف «يسدقملا ةمادق

 يشاشلا لوصأ باتكب فيرعتلا
 هفلؤم هام ملعلا اذه يف تارصتخملا نم دعي يمالسإلا هقفلا لوصأ يف باتك يشاشلا لوضأ

 .هقفلا لوصأ نعي "نيدلا لوصأ يف نيسمخلا'

 بتكلا نم وهو :«كلذب هامسف ءةنس نيسمخ هرمع ناك همتأ امل هفلؤم نأ كلذ يف ببسلاو

 ملعلا لهأ هاقلتو «ةيسردملا مهجهانم يف هولخدأ تح سيردتلا يف ءاملعلا اهوادت ىلا ةيجهنملا

 .ناتسكابلاو دنهلا دالب يف ةصاح لوبقلاب

 هيشاوحو باتكلا حورش
 :ءاملعلا نم ةلئ هحرشل ىدصت دقل
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 همتأ يذلا يشاشلا نيدلا سمشب ريهشلا يمزراوخلا نسحلا نب دمحم ىلوملاهحرش ١-

 .ندنل يف عبطو «"فشكلا" بحاص هركذ امك (ه١۷۸) ةنس

 هاممو «توريبو ناتسكابو دنهلا يف عبطو «يهوكنكلا نسحلا ضيف خيشلا هحرش ١-0

 ."يشاشلا ل وصأ ىلع يشاوحلا ةا

Î Eىشاوحلا بز هام و دنا يف عبطو «ديشرلا دبع دمحم يولوملا خيشلا هح رش  

 ."يشاشلا لوصأ ىلع

 هها8١٠7١ه ةنس قوتملا يلهبنسلا نسح روهظ نب نسح دمحم خيشلا هح رش =

 ."يشاشلا لوصأ ىلع يشاوحلا لوصح" هام و «دنهلا يف عبطو

محم نب روفرفلا نيدلا يلو خيشلا هح رش — ن
فاشلا" هام ۾ «قشمد يف عبطو (حلاص د

 ي

 ."يشاشلا لوصأ ىلع

 .توريب يف عبطو «يودنلا مركأ دمحم خيشلا هحرش 0-5

 ."يشاشلا لوصأ ىلع يشاوحلا نسحأ" هامسو «ناتسكابلاو دنملا يف عبطو

 لوصألا هباتك يشاشلا اهنم ىقتسا ىتلا رداصملا

 اهنم نوقتسي ردصم ىلإ نوعحري مولعلا نم ملع يأ يف نوبتكي امنيح نيفنصملا نأ كش ال
 هيلع تفقو ام بسح ةيلاتلا رداصملا نم لوصألا هباتك يشاشلا ىقتسا دقلو مهفينصت ءانثأ

 .باتكلا اذه قءارق ايانث يف

 .ميركلا نآرقلا ١-

 .ةنسلا ٣

 .نيعباتلاو ةباحصلا هي ڪا



 r © فنصملا ةمجرت

 .:كللي يسوبدلا ديز يبأ مامإلل هقفلا لوصأ يف ةلدألا ميوقت -

 , لل يحركلا نسحلا يأ مامالل يخركلا لوصأ-ه

 .كلس ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل ريبكلا عماجلا -5

 .هتلطي ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل ريغصلا عماحلا-۷

 جهنم وهو ءةيلوصألا دعاوقلا ىلع ع ورفلا جيرخت جهنم اذه هباتك ف يشاشلا جفأ دقل

 :ةينآلا رواحلا ىلع اذه هجهنم يف دمتعا دقو «ةماع لوصألا يف ةيفنحلا

 .ةماعلا ةيعرشلا دعاوقلا ىلع اهجيرختو لوصألا ىلع ع ورفلا ءانب :يناثلا

 .حيجرتلا بابسأ دوجوو ليلدلا ةوق ىلإ رظنلاب نيضراعتملا نيب حيحرتلا :ثلاثلا

 لوصألا ةباتك يف يشاشلا تاحالطصا

 :ةيتآلا رومألا ىلع اذه هباتك يف يشاشلا حلطصا دقل

 ..لند اًدمحمو فسوي ابأو ةفينح ابأ مامإلا يع "انباحصأ لاق" :هلوق-١

 .ةيعفاشلا نم لئاقلا يعي ليق نإف :هلوق -1
 .ةيفنحلا نوعي "انلق" :هلوق-٣

 ول يعفاشلا مامإلا يعي "هلت :هلوق - ٤

 .ةيفنحلا نعي "اندنع"' :هلوق -ه

 .ةيعفاشلاو ةيفنحلا نعي "اعيمج انلق" :هلوق -
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 دنقرمس خياشمك ةيفنحلا نم رهنلا ءارو ام خياشم نعي "انخياشم لاق" :هلوق-۸

 .يسوبدلا دی ز يبأ يضاقلاو «يديرتاملا روصنم يبأك ىراخبو «دنقشط ۾

 .ةفوكلاو رهنلا ءارو ام ةسردم ىلع لمتشملا ةيفنحلا ءاملع يعي "انؤاملع لاق" :هلوق -5

 ىلع ماكحألا جيرخت نم نينكمتملا جيرختلا باحصأ ةثلاثلا ةقبطلا لهأ نم يشاشلا دعي

 ماكحألا ةلدأ نوفرعيو «عورفو لوصأ نم هيلإ ىهتنا اميف مهمامإ نوعبتيف «مهمامإ صوصن
 .اضيأ ةقبطلا هذه نم اج يزارلا رخفلاو يحخركلا نسحلا وبأ دعيو «مهمامإ اهطبنتسا ىلا



 ۹ باتكلا ةجابيد

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ؛هباتك ياعم نيملاعلا ةجرد عفرو «هباطخ ميركب نينمؤملا ةلزنم ىلعأ يذلا هلل ديلا

 مالسلاو «هباحصأو يبنلا ىلع ةالصلاو «هباوثو ةباصإلا ديزمب مهنم نيطبنتسملا صحو
 هقفلا لوصأ نإف :دعبو «هبابحأو ةفينح يبأ ىلع

 يرايتخالا ليمجلا ىلع ليمجلاب فصولا وه دمحلاو «هناحبس هللا دمحب ةيمستلاب نميتلا دعب هب أدب :هلل دمحلا
 لك ميركلاو «(َدْرَلْعَلا مشو :ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو :هباطخ ميركب .ىلاعت يرابلا تافصك امكح وأ ةقيقح
 باطخ جارخال ؛ميركلا ةفص ركذو «مرك رجأو ؛ميرك قزرو «مرك باتك :لاقي «هعفنو هريخ رثك ءيش
 .4َنورفاَكلا اهيا اي :ىلاعت هلوق لثم ةرفكلا

 ءاهئاضتقاو اقراشإو اهتلالدو اقرابعب صوصنلا نم لئاسملا جارختسا يف مهتقاط اوفرع نيذلا نيدهتحملا يأ :نيطبنتسملا

 ءردان مهنم أطخلا نأل ؛قحلا ةباصإ ةدايزب مهنم مهصخ يأ :ةباصإلا ديزمب .صوصنلا عضاوم ىلع سايقلابو
 ؛باوثلا ةدايزب مهصح يأ :هباوثو .كلذك اوسيل مُمإف ءاملعلا نم نيدهتحملا ريغ فالخج «قحلا ةباصإ بلاغلاو

 . 'طقتلملا" يف اذك ءءاطخلا دنع اهنعأو اجو ةباصإلا دنع نيرجألا نوقحتسي مهنأل

 ماكحألا دقاعمو «ةيعرشلا لئاسملا دعاوقل نيبملا هنأل ؛خلإ بلع الصف :ىلاعت هلوقب الاغتما ءاشنإ :ةالصلاو

 يقيقحلا معنملا ركذ املف ع هتكربو هتطساوب وهف معنلا نم هيلإ لصي ام عيمج نإف «دمحلل اليمكت وأ «ةيهقفلا
 :التل» هلوقب المع وأ ءهللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم نأل ؛ىلاعت هلل اركش نوكيل ؛ةطساولا ىلع ةالصلا ركذ

 .(كرکذ كَل اًخر وإ :ىلاعت هلوق ليوأت اذهو «هعم تركذ ركذ اذإ :اهادحإ تاماركب هللا يصح

 ىلإ مهضعبو «هتيهارك ىلإ مهضعب بهذف ؟ال مأ زئاج ءايبنألا ريغ ىلع مالسلاو ةالصلا نأ يف فلتخا :مالسلاو

 دمحم ىلع ملسو ىلص زوجي يعُأ زوجيف اعابتا امإو ءًالالقتساو ءادتبا زوجي ال هنأ ؛روهمجلا هيلإ بهذ امو هعرحت
 ةباحصلاب هفدرأ و «لالهتسالا ةعاربل هركذ :ةفينح ىبأ ىلع .ةفينح يبأ ىلع ملسو ىلص زوجي الو «ةفينح يبأو

 ةفينح ابأ صح امنإو بو كلام نب سنأ هتيؤر يف اوفلتخب مل امل ؛باوصلاب هبشألا وهو «نيعباتلا نم هنأ ىلإ ةراشإ
 .بهذملا يفنح فب فنصملا نأ ملعيل ؛ةمالسلاب ءاعدلاب

 (ةيلكلا دعاوقلاب ملعلا وه :ةعيرشلا يفو «هريغ هيلع ئتبي ام :ةغللا ف وهو ءلصأ عمج لوَضأ :هقفلا لوصأ

 "هقفلا لوصأ":يهو ةملكلا هذه قلطت دقو .اهيلع ةحرحختملا ةيهقفلا ع ورفلا ةفرعم ىلإ يدؤت ىلا اهلاوحأ ةفرعمو

 [" 4 ص :يشاشلا لوصأ ىلع يفاشلا] .هقفلا ةلدأ وأ هقفلا دعاوق نايل ان ةلاوو



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ثحبلا نم دب الف «سايقلاو ءةمألا عامجإو 0 هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا باتك :ةعبرأ

 ٠ ماكحألا جيرخت قيرط كلذب ملعيل ؛ماسقألا هذه نم دحاو لك يف
 ` :لاضدللا باك ق لوألا ثحبلا

 ماعلاو صاخلا يف لصف

 صيصخ يف :انلوقك «دارفنالا ىلع واع يسيل وأ مولعم ىنعم عضو ظفل :صاخلاف

 «ناسنإ :سدجا صيصخت ينو «لحر :عونلا صیصخ يو ؛ هدير د

 وأ «باتكلا وهو يلح امإ :لوألاو «هريغب وأ ءيحولاب تبثي نأ امإ مكحلا نإ :ةعبرألا يف راصحنالا هحو :ةعبرأ

 داهتجا وأ ؛عامجإلا وهو نيدهتجلا عيمج داهتجا امإ :لوألاف «هريغ وأ داهتجا امإ :ياثلاو .ةنسلا وهو يفح
 ف ص :يشاوحلا ةدمع].ةجحب سيلف داهتجالا ريغ امإو «سايقلا وهو ضعبلا

 ؛«فخضملا يفد نيب بوتكملا ك دمحم انيبن ىلع لزملا ىلاعت هللا مالك وهو :عركلا نآرقلا يأ :هللا باتك

 ماكحألاب قلعتي ام ةيآ ةئام سمح ردقب نآرقلاب دارملا ["5 ص :ياشلا] .هيف ةهبش ال ارتاوتم القن انيلإ لوقنملا

 .فلأ ةئام سمح ردقب ةنسلاب دارملا اذكو

 هال

 نيدهتحما قافتا وهو :ةمألا عامجإ ["4 ص :قاشلا] .ريرقت وأ لعف وأ لوق نم ني يببا نع ردص ام لك يهو :هلوسر ةنسو
 ريدقت :عرشلا يفو «ريدقتلا :ةغللا ف : سايقلاو ‘r ض :يفاشلا|. عرق کج ىاع رضع یک دمح انديس ةمأ نم

 .ماكحألا دهتخملا جيرخت قيرط يأ :ماكحألا جيرخت قيرط (راونألا رون) .ةلعلاو مكحلا يف لصألاب عرفلا

 نکل دحاو يعل اعوضوم امهنم دحاو لك نوک يف امهكارتشال ؛دحاو لصف يف امهعمج اع :ماعلاو صاخلا ىف

 امهنم دحاو لك نوك يف امهكارتشالو «دارفألا ىلع لمتشم ماعلا فو ءدارفألا نع درفنم صاخلا يف دحاولا عملا

 ةلزنمم صاخلاو «بكرملا ةلزنم هنأل ؛ماعلا ىلع ضاخلا مدقو «لوؤملاو كرتشملا فالخب ءاعطق مكحلا بجوي

 .هيف فلتخم ماعلا يكحو روهمجلا نیب هيلع قفتم همكح نألو ؛بك رملا ىلع مدقم درفملاو .درفملا

eنس دارملاو هيب اغ يرد ماا ع شا بكي . يناعملا 0 ر  

 ريغ ال دحاو ئيعم هل ناك ام وشو "لاا نضيصخم :درفلا ضيصخن 0 :درفلا صيصخت ۳ ص:يشاوحلا

 تدع اا :انه عونلا نم دارملا :عونلا صيصخت ۹ ص :قاشلا] كن ى.فتضملا هركذ ئذلا لاثملاك



 ماعلاو صاخلا يف لصف ١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 امإو .نوكرشمو «نوملسم اک ا دارفألا نم ًاعمج مظتني ٍظفل لك :ماعلاو

 "انو نم" :الوقک يعم
 وأ دحاولا ربح هلباق نإف «ةلاحم ال هب لمعلا بوجو :باتكلا نم صاخلا مكحو

 لمعي الإو ءاممي لمعي صاخلا مكح يف رييغت نودب امهنيب عمجلا نكمأ نإف «سايقلا
 .هلباقي ام ُكرتيو باتكلاب
 ف صاح "ةثالثلا" ةظفل ل نإف ورق ةا نهسفلأب نصبر :ىلاعت هلوق يف :هلاثم

 بهذ امك راهطألا ىلع "ءارق ألا" َلمُح ولو «هب لمعلا بجيف حيف ,مولعم ددع فيرعت
 ناصقنلاو ةدايزلا لمت ال

 ةثالثلا نم ددعلا صقتنا

a e eانه سنحملا نم را يالا سس مت 1۴۹ نم :ياشلا]: لحجر : 

 A gO ا أوي ايس صاخلل لب فنصملا

 ةيوسلا ىلع انه دحاو لك .لمع لب رثكأ وأ نيينعم لمتشي ال هنإف ؛كرتشملا نع زارتحا لمتشي يأ :مظتني

 اضيأ اعمج مظتتي األ ؛دادعألا ءامسأو ةينثتلا نعو ءادحاو , ًادرف مظتني هنإف ؛ صاخلا نع زارتحا اج .ةيلدبلا قي رطب

 نيخيشلا ۾ كديز يأ يضاقلاو قارعلا خياشم بهذم اذه :لإ هب لمعلا باوجو .دارفألا نم ال ءازجألا نم نكل

 خياشم لاقو «ةلئاف عضولل نكت مل الإو ءاهيلع لدت نأ يناعملل ظافلألا عضو نم دوصقملا نأ ؛مهعبات نمو

 ءازاجم هعوضوم ريغ هب داري نأ لمتحي ظفل لك نأل ؛اعطق هب مكحلا تبثي ال :ك_ يعفاشلا باحصأو دنقرعم

 ؛مالي ال هيف ليم ال طئاح تحن ماق نمف «عطقلا يف حدقي الف «ليلد نع ءاشني م لامتحالا اذه نإ :انم باوجلاو

 .طوقسلا ليلد دوجول مالي هنإف ؛ليم هيف ناك اذإ هتحن ماق نم فالخب ءطوقسلا ليلد ءافتنال

 تب هنع عاطقنالا ةهبش دحاولا ربخلا يف نأل ؛ناينظ امهو يعطق هنأل ؛امهنم ىوقأ باتكلا نأل :باتكلاب لمعي الإو

 كلذلو ءرهطلاو ضيحلا نيب كرتشم وهو ءرق عمج :ءورق ةثالث .طلغلا لمتحي وهو يأرلا ىلع هانبم سايقلاو
 "1 ريثكو ةن دالا ةلدابعلا و ةعبرألا ءافلخملا لوق روه ۾ ءانبهلم وه اَهك ض ہلا اش اودارأ مهصعبف , ١ هيف هاتحخا

 هذه امهعست ال تالوطملا يف نيقيرفلا لئالدو «كرتشم هنأ تبثف «ناسللا لهأ اوناك مهو «,يش_ يعفاشلا هيلإ

 -.رهطلا نود ضيحلا اهب ديرأ اذإ امي لمعي امنإو دارفألا لماوكلا ةثالثلا يهو :مولعم ددع .تاقيرولا



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ظفلب عمجلا يق باتكلا درو دقو «ضيحلا نود ركذم رهطلا نأ رابتعاب هيث ر ىعفاشلا هيلإ

 هلَمَح نم نأل ؛صاخلا اذه لمعلا كرت مَ ةريهطلا وسو. ركذلل طع هلأ ىلع لف «ثيننأتلا

 ىعفاشلاك

 .قالطلا هيف عقو يذلا وهو ؛ثلاثلا ضعبو نيرِهط لب راهطأ ةثالث بجوي ال رهطلا ىلع

 كثلاثلا ضعب يأو

 ريغلا حاكن م حيحصتو هلاوزو ةثلاغلا ةضيحلا ف ةعحج رلا ہکح اذه ىلع ج 3 حیف

 هدنع اهمكح لا وز

 جوزلا جوزتو ةقالطفر يلا لافتا یکسر ااو نکلا كو 37

 ريدقتلا يف صاح 4ٌمهحاَوْرَأ يف : هيلع اًنضَرف ام الغل لات هلق كلذكو

 روهملا نم

 ؛ضيحلا ىلع ءارقألا لمح اذإ ققحتي امنإ كلذو «هب لمعلا بجيف صاح هنأ تبث د اذإو يأ چا نق

a a a Eءرق ةثالث ةدعلا ريصتف  

 «هدنع ال اندنع ثلاثلا يف ةعجرلا زوجيف «فالخلا اذه ىلع ع رفتيو طبنتسي يأ :اذه ىلع جرخيف .لماوك

 ئكسلا جوزلا ىلع بجيو «هدنع ال اندنع ةدعلا سبحب سلحتو ءاندنع ال «ةدعلا متخل هدنع ريغلا حاكن هيف حصيو

 الو «هدنع ال ةدعلا ءاقبل اندنع ثلاثلا يق علخلاو رحخآ قالط عاقيإ حصي اذك و «هدنع ال ةدعلا ءاقبل اندنع ةقفنلاو

 اندنع ةدعلا ىلإ رظنلاب هب سمخلا موزلل اهاوس عبرأ جوزت اذكو «نيتحألا نيب عمدا موزلل اهتحأب ج وزتلا هيف زوجي

 .هدنع ال اندنع ةيصولا امل لطبو ةقلطملا تثرو ةثلاثلا ةضيحلا يف جوزلا تام اذإف :ثاريملا ماكحأ .هدنع ال

 انبجوأ ام يأ "نيببتلا" يقو «"فاشكلا" يف اذك جاوزألا يف نينمؤملا ىلع هضرف بحي ام هللا ملع دق يأ :انملع دق

 .مهئامإ ف ضوعلا نمو «مهحاوزأ يف كتمأ يف روهملا ن .م

 .هسفن ىلإ ريا نع هو ضرفلا فاضأ هنأل ؛يعرشلا ريدقتلا ف صاح «انضرف# ٠ : ى اعت لر :انضرف ام

 ام يهو «هل انايب ةنسلا تقحلأف «لمحب + زانقلا نيت ناه الإ هنم قاصقنلا نر 9 تيم اعرف اريقم رهلا ناك

 الو ءافكألا نم الإ نجوزي الو «ءايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال :لاق هنأ لع يبلا نع هدد هللا دبع نب رباح ىور

 يور اذإ :ييعلا لاق بجه ميهاربإو ءرماعو ؛ةشئاعو ءرمع نباو ءىلع بهذم وهو هارد ةرشع نم لقأل رهم

 وأ ةلوؤم امإ ثيداحألا يقابو ءانبهذم يف اضيأ ل طايتحالا نأ ىلع «هب جتحيو انسح ريصي ةفيعض اهتادرفم قرط ن 7
 لدب هنأل ؛نيح وزلا یار ىلإ ا هلع لب 8 هلو يعفاشلاو ءامزال اش ةرشعلا تراصف ؛(ةفيعض

 «نيعيابتملا يضارت ىلع تبثي اميف وهو ةراحإلاو عيبلا :يأ ةيلالا دوقعلا ضاوعأك راصف «عضبلا وهو هيلع دوقعملا
 .حصي الف باتكلا نم صاخلا كرت اذه :لوقن انكل ءاذه اذكف



 ماعلاو صاخلا يف لصف ٠ ١١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ٌريدقت نوكيف «ةيلامل ير قع هنأ رابتعاب هب لمعلا كرت الف «ىعرشلا

 ۾ یفادلا هزكذ امك نیسوراا یار ىلإ الوكوم هيف لالا

 و -۲ .حاکنلاب لاغتشالا نم لضفأ ةدابعلا لفنل يلحتلا نأ ١- :اذه ىلع عرفو

 0 ةلمج ثالثلا لاسرإ جابأو -۳ .قيرفتو عمه نم جوزلا | ءانشب ام فيك قالطلاب هلاطيإ

 .علخاب خسفلل الباق حاكتلا دقع لعجو - 3 ل

 الف «ةأرملا نم یک ربو يف نضع ير از یک و :ىلاعت هلوق كلذكو
 انضرف :هلوق لثم

 اهيلو نذإ ريغب اهسفن تحك ةأرما انه اڪ يبا نع يور امس. هب ل كري

 او اهيبأو اهتباك

 دوقعلا ىرحب يرجي دقع حاكنلا" ةدعاق ىلع ةروكذملا ءايشألا هذه كلب يعفاشلا عرف يأ :اذه ىلع عرفو

 يح هلي هتسب كسمتن نحنو ءةيلاملا دوقعلا رئاسك تالماعملا ع نم حاكتلا نأل :لضفأ [47:يفاشلا] ."ةيلالا
 ةريس رايتخا نم ىلوأ تع هيد ماصتعالاو ءةفلتخم ظافلأب رمأ دكآب هيلع ثحلا هنم درو ام عم يلختلا ىلع ىلع هراتخا

 ةثالث يف ثالثلا قرفي نأ :قيرفتلاو ءدحاو رهط يف اثالث عقوي نأ :عمجلاف :قيرفتو عمج نم .ةتلع ايركز نب ىج
 نيب عمجلا اندنعو ءاقلطم عيبلا خسف ف زاج امك دحاو ظفلبو ءةدحاو ةعفد يأ ةلمج ثالثلا لاسرإ حابيو ,راهطأ

 ةينيدلا ااو فوم عال نأ ؛ةنسلا فلاخم هنأل ؛ةعدب ةدحاو ةملك وأ «دحاو رهط يف ثالثلاو نيتقلطلا

 .صالخلا ىلإ ةجاحلا اراق ىلع الإ هلاطبإ هركيف «ةيويندلاو

 ءافوقوم دقعني :دل دمحم لاقو ءيلو ريغب ةغلاب اهسفن اهحاكنإ زوجي :كلي ةفينح وبأ لاق :حاكنلا دوجو يف

 - ءامهوق ىلإ كني دمحم عوجر ىوريو ءاقلطم دقعني ايا ل

FTيلوب الإ حاكن ال ءاج ام باب ء۲١٠١ :مقر «يذمرتلاو «يلولا يف باب 25١8 :مقر دواد » 
 دمحأو «يلوب الإ حاكن ال باب ء 8 :مقر «هجام نباو «نسح ثيدح اذه :يدمرتلا لاقو
 ريغب حاكنلا نع يهنلا باب يف يمرادلاو عا "هك رفتم ف مكاحلاو CTEE\Y ۲٤۲۲٣۱ :مقر

 . رج ةشئاع نع «يلو



 هللا باتك ف لوألا ثحبلا

 ,قاللطلا عوفوو کسا رهملا موزلو ءءطولا لح ف فالخلا :هنم ع رفتيو

 هراتخا ام فالخب «هباحصأ ءامتق هلل يفق اب ىلع ثالثلا تاقلطلا دعب حاكنلاو
 ىعفاشلا

 .مهنم نورخأتملا

 ماعلاف ؛ءىش هنع صخب م ءاعو تال ضعبلا هنع صح ماع ١- :ناعونف ماعلا امأو

 هدارفأ ضعب ي ےس ےہ کے ےک زا 101 1 1 < 1 8

 رثكأ ذأ هبو هب فسوي يبأ نع هلثمو ؛هريغ يف ال وفكلا يف دقعني هي ةفينح يأ نع نسحلا ىورو 0

 .نهرابعب دقعني ال چ يعفاشلاو كالام لاقو «ىوتفلل راتخملا وهو خياشملا

 امي لحد نإف ؛لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف لطاب اهحاكنف" :هرخآ فو ءاعوفرم ةشئاع ثيدح نم وه :خ | اأ

 دوادوبأو دمحأو يعفاشلا حرش "هل ىلو ا ص يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف ءاهجرف نم لحتسا امت رهملا اهلف

 نإ هوجو اضيأ :انلو «رخآ هوجو هلو «نابح نباو مكاحلاو يواحطلاو ةناوعوبأو هجام نبا هنسحو «يذمرتلاو

 .تالوطملا ىلإ عحريلف امهيلع عالطإلا تئش
 هيلع لولدملا نعملاب ملكتملا مامتهال وأ ؛لماكلا ريغ لطابلاب داري نأ وهو زوجتلا عفدل راركتلاو :2! لطاب لطاب

 :ةكلع هلوق ف امك رجزلاو باتعلا عضوم 5 نوكي يللايخلا هرابع نم مهفي ام ىلع تارم ثالث رارختلا نإ :لوقأ

 اذكو «هنذإ ريغب هسفن حاكنإب هالوم ىلع هدرمتل ؛ناز يأ "رهاغ رهاغ رشاع وهف هال وم لدا ريغب ج جوزت دبع يأ

 ١١5-١7[ :ص يشاوحلا ةدمع] .ليقلا انه نم خلإ ةأرما يأ ::-3- هلوقف ."هوعطقاف هوعطقاف داع نإف" ةةقرسلا يف اع هل

 .عاستنلا ةرابعب دقعني حاكنلا نأ نم : كنه عر فتيو

 ؛ءكلم يعفاشلا دنع ثالثلا دعب اهحاكن زوجيف «نذإلا ريغب تحكن بلا ةأرملا هذه اثالث جوزلا قلط اذإ يأ :حاكنلاو

 ٤١[ ص :يفاشلا] .امهلاثمأو يطيوبلاو ينزلاك :هباحصأ ءامدق .ليق اذك هدنع دقعني مل لوألا حاكنلا نأل

 اذه زاوج ريدقت ىلع اهعوقو ةابتشا ىلإ ارظن اطايتحا ثالثلا دعب حاكنلا.اوزوجي مل مهنإف :نورخأتملا هراتخا ام
 و

E 

Ê 

 .جرفلا لح يف اطايتحا اضيأ اه هوزوج مل و اخ واش هزاوحو «حاكنلا

 يجلثلا دنعو «صوصحخو مومع ليلد موقي نح فقوتلا ةرعاشألا ةماع دنع ماعلا مكح نأ ملعا :ماعلا امأو
 روهمج دنعو كلذ قوف اميف فقوتلاو «عمجلا يف ةثالثلاو سنجلا يف دحاولاك صوصخل اب مزجلا :يئابحللاو
 روهمج دنع انظو «نيرخأتملا ةماغو قارعلا خياشم دنع ًانيقيو اعطق دارفألا نم هلوانتي اميف مككحلا تابثإ :ءاملعلا

 نود لمعلا بوحو ديفي ىح دنقرمس خياشم دنع راتخملاو كب يعفاشلا بهذم وهو «نيملكتملاو ءاهقفلا
 .تالوطملا يف قيرف لك تاكسمتمو ءاذه سايقلاو دحاولا ربخب باتكلا نم ماعلا صيصخ حصيو «داقتعالا



 ماعلاو صاخلا يف لصف 1٥ ٠ ۰ هللا باتك ف لوألا ثحبلا

 او لا و قس يف لاخلا ووا وب يك ا م یک

 هيلع بجي ال هدنع قورسلا كّلَه ام دعب قراسلا دي عطق اذإ :انلق اذه ىلعو
 قار

 عيمج لوانتي تاغ "ام" ةملك ناف «قراسلا هبستكا ام عيمج ءازج عطقلا نل ؛نامضلا

 ك رتي الو ,عومجما وه ءازجلا نوكي نامضلا باجيا ريدقتبو «قراسلا نم حجو ام

 .بصغلا ىلع سايقلاب هب لمعلا

 ام ناك نإ" :هتيراح ىلوملا لاق اذإ هني دمحم هركذ ام ةماع نيكل نأ لع ايدل

 .قتعت ال ةيراجو ًامالغ تدلوف ؛'ةَرْخ تنأف امالغ كنطب يف

 نم افلحو افلس هب جاجتحالا ع عاش دقو :هلوانتي ام لك امكح هلوانتيو: هب. ملعلا موزل اذكو :هب لّمَعلا موزل

 هنع صح دقو الإ ماع نم ام ذإ ؛هب صخي لب صاخلا ضراعي ال نظ :دهلي يعفاشلا لاقو ءرحآلاو لوألا ردصلا

 ."لوصفلا" يف اذك اندنع ةعونمت ةيلكلا هذهو «ضعبلا

 هتلالد يف يعطق ءيش هنم صخي م يذلا ماعلا نأ ىلع ءانب ءاعطق هب لمعلا مزلي ماعلا نأ يأ :اذه ىلعو

 اذإ هنإف ءاعطق هب لمعلا مزلي ماعلا نأ ىلع عيرفت :نامضلا هيلع بجي ال ٤١[ ص :يفاشلا] .هدارفأ ىلع

 «بهذملا رهاظ وهو ارم فلت ول امك نمضي ال كلهتسا وأ هلبق وأ عطقلا دعب قراسلا دنع قورسملا كله
 امك قورسملا قراسلا نمضي :كلي ىعفاشلا لاقو ءكلهتسا اذإ نمضي هنأ في ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 :انلو ءانهه اذكف هنذإ ريغب ريغلا لام فلتأ هنأل ؛نامضلا هيلع بجي هنإغ ؛بصاغلا دنع كلهف انيع بصغ اذإ

 ام عيمج ءازج عطقلا نوكي نأ ةبجوم ةماع ِاَبَسَك اّمب ءارَح َمُهَيدَْأ اوُعطقاف# :ىلاعت هلوق ق "ام" ةملك نأ

 ناكف هلاعفأ ضعبل ءازج عطقلا نوكي نامضلا باجيإ ريدقتبو «نيعلا فلت هنم دجو امنو «قراسلا نم دحو

 :ىلاعت هلوق ف يأ :ةّماغ ام ةملك ."لوصفلا" يف اذك «زوجج ال كلذو «سايقلاب باتكلا نم ماعلاب لمعلا كرت

 نم ماعلاب لمعلا كرت ناكف «هلاعفأ ضعب ءازج عطقلا نوكي نامضلا باجيإ ريدقتبو «ةكابسك ا ارح

 زوج ال اذ و «سايقلاب باتكلا

 [ هي نه :يشاوحلا ةدمعإ] .يعفاشلا لاق امك قراسلا ىلع قورسملا نامض ع راشلا باجيإ يأ :نامضلا باجإ

 ىلع ىدعت هنأ رابتعاب كلاملا ىلإ بوصغملا نيع ميلست نع زجع اذإ نمضي بصاغلا نإف :بصغلا ىلع سايقلاب

 ١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .نامضلا وهو همكح يف هيلع ساقيف «كلذك قراسلاو ريغلا قح



 ماعلاو صاخلا يف لصف 13 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ام عيمج يف ماع هنإف نارق نم رست ام اوأرفافإ» :ىلاعت هلوق يف لوقن هلثمب و

 .نارقلا نم رمي

 ةالص ال" :لاق هنأ ربخلا يف ءاجو «ةحافلا ةءارق ىلع زاوجلا فقوت مدع :هنرورص نمو

 ربخلا لمحن نأب باتكلا مكح هب رّيغتي ال هجو ىلع امم انلم داسا
EBEرست ام :هلوق يآ  

 ام كرتو لمعلا موزل يف صاخلا ةلزنمي ضعبلا هنم صخي مل يذلا ماعلا نأ نم رم ام لث يأ :هلثمبو

 عيمج ةالصلا يف اوأرقاف يأ مالكلا قايس ةلالدب ةالصلا يف تدرو :حلإ اوُأَرْفاَف ١8[ ص :يشاوحلا ةدمع] .هلباقي
 لدي رمألاو «نآرقلا نم ماعلا ءزجلا هب رومأملا ترکی نأ يضتقيف ءاهريغ وأ تناك ةحتاف نآرقلا نم ترّسيت تايآ

 چ وم اک ی نأ ىلع صنلا لديف «هب رومأملا ءازجأ ىلع

 ةالصلا اهوفب دسفت ضرف اإ :دوادو روثوبأو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلام لاق هرهاظبو :باتكلا ةحتافب الإ

 لاقو «يعازوألا نع فالتخا ىلع هتأزجأ اهريغ أرقو ادماع اهكرت نإ :يعازوألاو يروثلاو ةفينحوبأ لاقو

 . راكذتسالا يف اذك اهفورحو امتايآ ددع نآرقلا نم اهلثم الإ زجي مل الإو ءةعكر لك يف اهؤرقي :يربطلا
 نأ يضتقيف ءاهريغ وأ تناك ةحتاف رّسيت ام عيمج يف ةماع "ام" ةملكو «ةالصلا يف تدرو ةيآلا نإف :اممي انلمعف

 ناك هأرق ءزج :يأ هنأ ىلع لدف «هب رومأملا لعفلا ءازجأ ىلع لدي رمألاو «نآرقلا نم ماعلا ءزجلا هب رومأملا نوكي

 ةحتافب الإ ةالص ال" :لاق لع هنأ ربخلا يف ءاج دقو «ةحتافلا ةأرق ىلع زاوحلا فقوت مدع :هترورض نمو ايز

 فقوت :هترورض نمو «باتكلا ةحتاف عم الإ اعرش ةالصلا دجوي ال نأ يضتقيف ءدوجولا يفنل "ال"و «"باتكلا

 ىفن ىلع ربخلا لمحي نأب باتكلا مكح هب رّيغتي ال هجو ىلع اممب انلمع الباقت اذإف «ةحتافلا ةأرق ىلع زاوجلا

 ناصقن اهيف نكمتي نكل ةأرقلا قلطمم. ةالصلا زوجيف «باتكلا ةحتافب الإ ةلماك ةالص ال :هانعم لعجيو «لامكلا

 ريد ريكو كع اف ااو بالا يحوم وهاك ارقا هسا ره هو كرف

 مامإلل حيحصلاو ءاهلك تاولصلا يف مومأم لاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب «۷۲۳ :مقر «يراخبلا حيحص *
 هتالص يف ةءارقلا كرت نم باب (877 :مقر «دواد يبأل ننسلاو «ةحتافلا ةءارق بوجو باب ۳۹٤ :مقر «ملسم

 :مقر «يذمرتلا عماجو «ةالصلا يف باتكلا ةحتاف ةءارق باجيإ باب ٠4١٠١ :مقر «يئاسنلل ننسلاو «باتكلا ةحتافب

 «امإللا فلح ةءارقلا باب ۸۳۷ :مقر «هحام نبال ننسلاو «باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال هنأ ءاج ام باب ۷

 .فاف تماصلا نب ةدابع نع باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال باب يف يمرادلاو



 ماعلاو صاخلا يف لصف ۱۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةبحاو ةحتافلا ٌةءارقو «باتكلا مكحب اضرف ةءارقلا قلطم نوكي ىح «لامكلا يفن ىلع

 هنإ يلع هلا ملا ْ ٍركذُي مل امم اولكأت الإ :ىلاعت هلوق يف كلذك انلقو .ربخلا مكب
 حئابذلا نم

 سلا ورش نع "لوط اهون هنأ رخل قو كاجو .ادماع ةيمستلا كورتم ةمرح بح وی

 نک ملف ےل اا لك بلق ق ىلاعت هللا ةيمست نإف هولك" :يكلع لاقف ادماع

 سان اهكرتب حلا تّ دماغ اهكرتب لحلا تبل مرا اههنيب قيفوتلا

 .ءهللي يعفاشلا لمح امك زاوجلا يفن ىلع ال باتكلا ةحتافب :يأ ةلماك ةالص ال يأ :لامكلا یف نط

 فإف ءرفك ليزنتلا راكنإ ىلع هلالحتساو «ةيصعم ةرورضلا ريغب هلكأ :يأ قسفل هنإو :رك دم مل اًمماولكأت الو

 قحأ هللا لتق امف هللا نودبعت مكنأ نومعزت مكنإ :نيملسملل نولوقي اوناك مهو رافكلا يف اهلبق تايآ عم تلزن

 هتايآب متنك نإ هيلع هللا مسا ركذ امم اولكف نامبإلاب نيققحتم متتك نإ :نيملسملل ليقف متنا متلتق امم اولكأت نأ

 نع ةرابع "ركذي مل امم" يف "ام" ةملك نأ ملعف «هفنأ فتح تام وأ «ةهآلا نم هريغ مسا هيلع ركذ ام نود نينمؤم

 اهمومعب امنإو «مهقافتا يف ىكذملا ىلع عقي اهك ورتم وأ ةيمستلا ةروكذم نأ هتلالدب وأ «قايسلا ةلالدب تاحوبذملا
 ."لوصفلا"يف اذك دحاولا ربح هتلباقمم كرت اذه «رفاكلاو ملسملا ةحيبذ نم ةيمستلا كورتم ةمرح بحوت

 يف ءاملعلا فلتحا دقو ءاضوضخ ماعلا نكي ملف اه ركاذ هنإف يسانلا امأو :ادماع ةيمستلا كورتم

 هبو «نايسنلا عم ةطقاس ركذلا عم ضرف ةحيبذلا ىلع ةيمستلا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذف «ةحيبذلا ىلع ةيمستلا مكح

 ىلع ضرف اأ ىلإ نيريس نباو يبعشلاو رمع نباو رهاظلا لهأ بهذو «يروثلا نايفسو كلام لاق
 ١5[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .قالطإلا
 زئاجج ريغ وهو ؛دارفألا ضعب قح يف اک ورتم باتكلا ناكل دمعلا يف لحلا تبث ول :هانعم ا ت ول هنأ

 يف لحلا تبثيف «نايسنلا يف هتوبث مزلتسي دمعلا يف لحلا توبث نأل ؛ربخلا اذهب ةيلكلاب باتكلا خسن هنأو فيكف

 باتكلا تحت ىقبي ال اعيمج هنم اصح اذإف «يسانلاو دماعلا نيتليبقلا الإ لوانتي ال باتكلاو «ربخلا اذهبي نيتروصلا

 رذع نأل ؛ىلوألا قيرطب ربخلا اذهي :ايسان اهكرتب .زوجي ال اذو «دحاولا ربخب باتكلا مكح ذئنيح عفتريف «درف
 :ةتع لاق هعوقو نع زارتحالا نكمي الف «عرشلا بحاص ىلإ بوسنم نايسنلا نأل ؛دماعلا رذع نود يسانلا
 ."نايسنلاو ءاطخلا ىمأ نع عفر"

 41/9/4-58٠0. هانعم يف ام "فنصملا" يف قازرلا دبع جرحأو رد سابع نبا نع ۲۹۰/٤ نطق رادلا هاور *



 ماعلاو صاخلا يف لصف ١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ظل و ا ا عر لوی

rt 

لمإلا الو بالمال ف اا 5 ا مرحت 16 2 8 ءاحج دقو هس
 *'ناتجا

 ريخلاو باتكلا ربا كرتيف ءامهنبي قيفوتلا نكمي ملف

 لامتحالا عم يقابلا يف هب لمعلا بحي هنأ : r یافت يذلا فا
 صخي مل يذلا ا

 زاجف صنلا اذه نم صح يسانلا نأ وهو :مصخلا ضارتعا باوح ىلإ ةراشإ اذه :باتكلا مكح عفتري

 كورتم يأ صيصختلاب دحولا ريح هضراعي نأ زاج ضعبلا هنم صوصخملا ماعلا نأل ؛ربخلاب يقابلا | فرضن

 ىلإ صيصختلا زوجي امنإو ءانررق امل ؛ةيلكلاب باتكلا مكح عفري دماعلا هنم صح اذإ هنأب باجأف ءاتماع ةيمسنلا

 لغ ى رشتا كارلا ربخي زوج ال ادو ءاخسن نوكي اليك ؛ماعلا مسا هيلع , دو ونوس د

 ةصم ولو بيسملا نبا نع "أطوملا" يف دمحم هاورو ميرحتلا يف اندنع ءاوس هريثكو عاضرلا ليلق ليلق :خلإ ُمُكُناَهُمأَو

 ىلع نوملسملا عمجأ :لاق هنأ ثيللا نع :"ينغملا" يف ةمادق نبا لاقو «ةباحصلا عيمج نع يورم كلذكو «ةدحاو

 تبثي ال :يعفاشلا لاقو «ةياور يف كلام لوق وهو «مئاصلا رطفي امك دهملا يف مرحي هريثكو عاضرلا ليلق نأ
 :ليقو «ةدحاو هنعو .ثالث دمحأ نعو قاحسإو ةياورلا رهاظ يف هلل دمحأ لاق هبو «تاعضر سم الب عرحتلا

 نب ديز لوق وهو هخياشم هراتخاو «تاعضر ثالث يناثلاو لي ةفينح يبأ لوقك امهدحأ :ناهجو بهذملا رهاظ

 :احالطصاو ءمكحب ةلمحلا نع ضعب زييمت :ةغل صيصختلا :ضعبلا هنع صخ ."لوصحلا" يف اذك هذ تباث

 ةياغلاو ءانثتسالاو ةفصلا نع "لقتسم" :انلوقب زرتحاو «هل نراقم لقتسم ليلدب هدارفأ ضعب ىلع ماعلا رصق

 .خسنلا نع 'نراقم" :انلوقب و

 ہما ملعا مث کوش و ( ايواع سمعا ناك ءاوس «دارفألا يقاب يف صيصحتلا لامتحا عم يأ :لامتحالا عم

 = نسحلا يبأ خيشلا بهذمف ءال مأ صيصختلا دعب ةجح ىقبي له ضعبلا هنع صح يذلا ماعلا نأ يف اوفلتحا

 باي يف ملستم هاَورَو سقط رييرلا نب هللا دبع نع ادحاو اجت ظفللا انف 4975 :مقر "حص" ىف نابح نيا اور *
 ء١١٠١ :مقر هذ لضفلا مأ نعو ؛"ناتصملاو ةصملا مرحت ال" :ظفلب نا ةشئاع نع 2١45٠ :مقر ناتصملاو ةصملا يف

 25١517 :مقر تاعضر سم نود ام مرخي له باب يف دوادوبأ كلذكو «ناتجالمإلاو ةحالمإلا مرحت ال :ظفلب

 نم مرحي يذلا ردقلا باب يف يئاسنلاو ١١5٠« :مقر ناتصملا الو ةصملا مرحم ال ءاج ام باب يف يذمرتلا عماجو

 .5117/7 7514748 2151575 :مقر دمحأو 3181١( :مقر مرحت ةعضر مك باب يف يمرادلاو ۳۳۰۸ :مقر ةعاضرلا



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ىقبي نأ ىلإ سايقلا وأ دحاولا ربخب هصيصخت زوجي يقابلا صيصخت ىلع ليلدلا ماق اذإف
 يذلا صّصخملا نأل ؛كلذ زاح امنإو «هب لمعلا بجيف زوجي ال كلذ دعبو ثالثلا

 نأ زاجف «نيعم ٍدرف لك يف لامتحالا تش ثب الوهجم اضعب جرحأ ول ةلمحلا نع ضعبل جَرحأ
 2 ماعلا دارفأ نم : نيفم ريغ 0 عاعلا دارفأ

 هيف فقوتلا بحي لب صيصحتلا دعب ةجح ىقيي ال هنأ یار يسرا قدي لازال یر

 اولا" : ليق ول امك ًالوهخب وأ "ةمذلا لهأ اولتقت الو نيكرشملا اولتقا" لايام و صوصخملا ناك ءاوس

 صصخنملا ناك نإ :مهتماع لاقو اسم ناك اذإ صوصخلا صحأ بحب هنأ الإ "مهضعب اولتقت الو نيكر شما

 یف ی ياس کک ی ی امين ی یہ ا صف ی م ا
 ."لوصفلا" يف اذك مولعملاو لوهجلا ءانثتساب ارابتعا ناك ام ىلع هءارو

 صن نيك نمل اوكف :ىلاعت هلوق نأ «سايقلاو دحاولا ربخب ماعلا صيصخت لاثم :لإ دحاولا ربخب هصيصخت

 الو ةأرما الو اخنيش اولتقت ال" :الكفع هلوق وهو «دحاولا ربخي صخيف نمأتسملاب هصيصخت دعب ةلالدلا يظ ماع

 نمزلا صخب هنأ امك [31/54 "ىربكلا نئسلا" يف يقهيبلاو 2171/7 "راثآلا يناعم" يف يواحطلا هجرخأ] "اديلو
 ماعلا ظفل قالطإ حلصي ام رادقم ماعلا نم ىقبي نأ ىلإ اذكهو «لاتقلا نع زجعلا ةلعب نمأتسملا ىلع سايقلاب اضيأ

 [:د ص :يفاشلا] ].ةثالث عمجلا لقأ نأ ؛عمجلا يق ةنالثلا وهو هيلع

 لهأ عامجإي ةثالثلا عمجلا ندأو «خسنلا هب زوجي ام الإ زوجي ال هنأل ؛دارفأ ةثالث ءاقب ىلإ صيصختلا :زوج ال

 ر یک م نق یر نسف روس ليام انا اما وأ دحاو ماعلا تحت يقب ولف ؛ةغللا

 نأ :هنايب [عامجإ وأ روهشم ثيدح وأ ةيآ نمإ :صّصخملا نأل ."لوصفلا" يف اذك زوجي ال سايقلا وأ دحاولا

 درف لك لمتحا "مهضعب اولتقت الو نالف یب اولتقا" :ريفآلا لوقك الويب اخو ناك اذإ ماعلا نم صوصخلملا

 ام ةلمج نم هنأ ىلع .ليلدلا ماق اذإف ءضوضنخلا ليلد تحت ًالغعاد نوكي نأو «ماعلا تحت ايقاب نوكي نأ نيعم
 لصألا نأل ؛ةلعب لولعم هنأ رهاظلاف ءامولعم اضعب ناك اذإو «هضيضخت بئناح حجرت صوصخلا ليلد تحت لحد
 ؛نيعم درف لك ف لامتحالا تبثف ءةيقابلا دارفألا ضعب ىف دحوي نأ تلمتحا ةلعلا كلتو «ليلعتلا صوصنلا يف

 لامتحالا هيف لحاد ماعلا نأ تبثف .هصيصخت بناج ححرت درفلا اذه يف ةلعلا كلت دوحو ىلع ليلدلا ماق اذإف

 . لوضقلا" قاذك سايقلاو داحآلاب هصيصخت زاجف « ني ريدقتلا ىلع

 لوهحب صوصخم كابا مرح: ىلاعت هلوق نإف ةيآلا كابل َمرَحَو مّ هلا لَحأَوإ» :ىلاعت هلوقك :الوهجم اضعب
 الإ عرش ام عيبلا نأل ؛عامجإلاب دارم ريغ لضفلا سفنو «لضفلا ةغللا يف ابرلا نأل ؛ةتسلا ءايشألاب نايبلا لبق

 ."ندعملا' يف اذك الوهحج ناكو يعرشلا وه ابرلا نم دارملاف «حابرتسالل



 ديقملاو قلطملا يف لصف ۲۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ىوتساف ) رھا .ليلد 5 ااو نوكي نأ زاجو «ماعلا مكح ت ۳ نوكي
 نع اج راع نوكيف

 ليلد تحت لعند ام ةلمج نم هلأ ىلع يعرشلا ليدل ماق اذإف «نيعملا قح يف نافرطلا
 نيعملا درفلا اج ورح و ال ود

 ةلمجلا نع ًامولعم اضعب جرحأ صصخلا ناك نإو .هصيصخم بناج ححرت صوصخلا
 ٌيومكح نع اجر اسس یقبیف

 رمو ىلع يصر لادا قاتا نکلا در اذه ا ةدوسوم وام ًالوطم نركي نأ ا

 ديقملاو قلطملا يف ىف لصف

 هيلع ةدايزلاف هقالطإب لتا نكمأ اذإ ىلاعت هللا باتك نم قلطملا نأ ىلإ انباحصأ بهذ
 ةيلوقلا سلا نع اقكو

 عراشلا هرسف الرهع ناك امل ابرلا نأ :هنايب ابرلا ةروص يف ةطنحلا ٹیدحک اینظ ناك نإو :خلإ ليلدلا ماق اذإف

 ؛عيبلا دا رفا نه لك ق:لامتحالا تبا عراشلا نايب :ليقف "ا ةطنحلاب ةطنحلا" :#:3ع هلوقب ةتسلا ءايشألا ق

 ؛نيعملا قح يف نافرطلا ىوتساف صوصخملا ليج ق رانا نوكي ناو «ماعلا تحت الحاد نوكي نأ لامتحال

 ابرلا باوبأ انل نيبي ملو انع تاع يبلا جرح :هدكو رمع لاق اذمهو «ةتسلا ءايشألا | ىوس ام لاح ملعي ال نكلو

 معطلاب تب يعفاشلاو «سنجلاو ردقلاب ءب ةفينحوبأ أ للعف «طانبتسالاو ليلعتلا ىلإ ءاملعلا جاتحاف ءايفاش انايب :يأ

 يف أي ام ىلع ءايشأ ليلحتو ءايشأ ميرحت يف هليلعت ىضتقم. لك لمعف «راحدإلاو تايتقإلاب .ةب كلامو «ةينمثلاو
 .ةريغو "ندغملا" يف اذك ىلاعت هللا ءاش نإ سايقلا باب

 ١"[ ص :يشاوحلا ةدمع]."مهضعب اولتقت الو نيكرشملا اولتقا" :##ء هلوقك ماعلا دارفأ ةلمج يأ :ةلمجلا نع

 مدع ةلعب لولعم هنإف ؛"ةمذلا لهأ اولتقت الو نيكرشملا اولتقا" :هلوق يف ةمذلا لهأ جورخك :خلإ 15 للعم

 .ةصوصخملا دارفألا يف نوكت لا :ةلعلا كلت [؟١ ص :يشاوحلا ةدمع] .مهنم ةلتاقملاو ةبراحما

 وه :قلطملا فيرعت :ل! قلطملا يف لصف ٤١[ ص :يفاشلا] .ملعلا ال لمعلا بجوت ةينظ ةجح هنأ ىلع يأ :هب لمُعُيف

 يف ىلاعت هلوق يف ةبقرك تافصلا نم ةفصب ديقتي مل و «ع ويشلا ليبس ىلع دارفأ وأ عئاش درف ىلع لدي صاح ظفل
 نم ةفصب ديقم عئاش درف ىلع لدي صاح ظفل وه :ديقملا فيرعت .ةيآلا دمر رحت وأ :نيميلا ةرافك

 مركأ خيشلا ةيشاح] ةيآلا هيمو ةَبقَر ُرْيرحَتف :أطخلا لتق ةرافك يف ىلاعت هلوق يف ةنمؤم ةبقرك تافصلا
 لمحي الو ؛عمسلاو يأرلا لبق نم ديق وأ ءفصوب ديقتي الو «هقالطإ ىلع يرجي قلطملا اندنعف [۲۸ ص :يودنلا
 ."لوصحلا" يف اذك «هيلع لمحي كلي يعفاشلا دنعو «عمحلارذعت اذإ الإ ءاضيأ ديقملا ىلع



 ديقملاو قلطملا يف لصف ش ۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .زوحب ال سايقلاو دحاولا ربخب

 «قالطإلا ىلع ٌلْسَعلا وه هب ٌرومأماف «مكحوُحو اولسغافإ# :ىلاعت هلوق ف :ةلاثم
 باتكلا نم قلطملا

 ربخلاب لمعي نكلو ربخلاب ةيمستلاو ,ةالاوملاو «بيترتلاو «ةينلا طرش هيلع داري الف

 ةينلا و ؛باتكلا مكحب ضرف قلطملا لسغل لاق «باتكلا مك ب في ال هجو ىلع

 ريل مك ةنس

 «قاللطإلا فصوب اق ی اقتنسن نوكت هيلع ةدايزلاو «مهمالك يق دوصقم فصو:قالطإلا نأل خا دحاولا ريخ

 فالح نيظ سايقلاو دحاولا ربخو يعطق باتكلا نأل نایب وأ دحاولا ربخب هفصو وأ ات ا

 :نايبلاب ديبقتلا لمتحي قلطملا نأل ؛باتكلا نم قلطملل انايب لعجيو «سايقلاو دحاولا ربخب ةدايزلا زوجي هنإف ؛هكس يعفاشلل

 ."لوصفلا" يف اذك هب لمعلا ناكمإل قلطملا يف لامجإ الو ؛لامجإلا ةيقباس يضتقي نايبلا نإ :انلق

 نم ءيش طرش ولف نئسلا رئاس اذكو «هنودب وأ بيترتلا عمو ءامودب وأ ةينلا عم ناك ءاوس يأ :قالطإلا ىلع

 داحآلا رابخأب باتكلا قالطإ خسن نوكيو ؛لسغلا قلطم نوكي ال اهيف ةدراولا رايتحالل امهوحنو بيترتلاو ةينلا

 :لتل- هلوقل ؛رلج دوادو روث راو دسار نفانر یدل هل بفاس فيق طرش . ندعملا" يق اذك زوجي ال اذو

 [۲۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .روهشملا ثيدحلا "تاينلاب لامعألا امنإ"

 واو ديفت له :امهدحأ :نارمأ فالتحالا ببسو ءدام ديبع يبأو دمحأو يعفاشلا بهذم وه امك :بيترتلاو

 ىلع وأ بوحولا ىلع ةلومحم يه له 3ء هلاعفأ يف مهفالتحا :يناثلا رمألاو ؟ال ما تيارا وطول ةيآ ف فطعلا

 كلام لوق وهو :ةالاوملاو ]۲۸-۲۹ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] . ابترم الإ أضوتي مل ب ىببلا نإف ؟بدنلا

 باحصأ بهذم وهو :ةيمستلاو ]۲۹ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ةالاوملا ىلع بظاو ر ل يبا نأل ءب
 [۲۹ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح]."مسي مل نمل ءوضو ال" :#ء هلوقل ؛رهاوظلا
 هلوسرو هللا ىلإ هترحه ناك نمف «ىون ام ءرمال امنإو «تاينلاب لامعألا امنإ" :ةكلع هلوق ةينلا ف وهو :ربخلاب

 يفو "هيلإ رجاه ام ىلإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ اهبيصي ايند ىلإ هترجه تناك نمو «هلوسرو هللا ىلإ هترجهف
 نر طف هرمأو" :ةييدح ةالوملا قو :ايتزم كاكو "هب الإ ةالئسلا للا لقب آل ءوضو اته :قيدح بيتزللا

 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو ال" :ثيدح ةيمستلا يقو «دوادوبأ هاور "ةالصلاو ءوضولا ةداعإب ةعمل همدق يقو ىلص
 ."يماسحلا" حورش يف اذك امهريغو دمحأو دواد وبأ هاور "هيلع



 نإ ا م انهن دحاو ل اردا يلو ةينارلال :یلاعت هلوق يف انلق كلذكو
 ماكحلاو ةالولا اهي 5 5

 ركبلا" :#تلع هلوقل ؛اًدح بيرغتلا هيلع داري الف ءانزلل اًدح ةئاملا َدلَج لعج َباتكلا
 عالجأللاو يفنلا

 ؛باتكلا مكح هب ٌريغتي ال هجو ىلع ربخلاب لمعي لب "ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب

 رتا مح ةسايس اهوزيشس بيرظلاو «باتكلا مكحب اًيعرش اًذح ٌدلحلا نوكيف
 مب زلا لامكل

 :ىلاعت هلوق يف انلق «باتكلا قلطم ةلباقمم ربخلا انكر تو اهقالطإ ىلع حسملاو لسغلا انيرجأ ام لثم يأ :كلذكو
 خيشلا :ىلاعت هلوقب تباث اهمكح نأل ؛صحلا ريغو ةدضخملا ريغ يأ :ينازلاو ةيناَرلا .ةيالا ©: ينازلاو ةينارلا#

 تعبني انزلا .نأل ؛ينازلا ىلع ةينازلا مدق امتإو «عامجإلا وأ تيدحلا وأ للا ل لاکن امه ومح راف اينز اذإ ةخخيشلاو

 .رثكأ لاجرلا يف يهو ةأرحلا نم ةقرسلا نأل ؛ةقراسلا ىلع قراسلا مدقو ءرفوأ ءاسنلا يف يهو ةوهشلا نع
 نبا بانس .قاكف ةرحاز يوقع وغو او اودلحاف اينز اذإ نازلاو ةينازلا :هريدقت ذإ ؛ءازجلا ءافب نورقم هنأل :انزلل اَذَح

 داق ءاوس اعرف ارور وک 5 ايرج دلجلا 75 نأ يضتقي قلطم وهو دج دالا قاق افاق ةيوقعلا وعلا

 ذقتيح رجازلا نأل ؛ادح بيرغتلا نع يلاخلا دلحلا نوكي ال ربخلاب اًدح بيرغتلا لعج ولف «هنودب وأ بيرغتلا عم

 ۴ دک قوطولل ا قالد واک ا ھا کیلا اخ سارا وخد وب ارعلاو سپ ناوک وک ,عومجملا وه

 .مهفاف قبانتلا لاخلا ف

 :ركبلاب دارللو عورت مل يلا ىلا دعب جوزتي م يذلا ركذلا يأ ركبلاب ركبلا ءانز ةبوقع يأ :خلإ ركبلاب ركبلا
 ةأرما وأ تاجر 14 امهدح.أ ولف 1 زارتحا سيل امهنم لك يف ةراكبلا ديقو ءمجرلا هدح نصحماف ءنصحمنلا ريغ

 .مججري نصحماو دلج ركبلاف ! ديف رحالاو

 يح بر قطف باح بيرك وول يعأ ناروكذملا نارمألا ةيانحلا ةبوقع يف زوجي يأ ةدحاو ةنس يأ :ماع بيرغتو
 اورق اراب ره راصف «هدحو دلجلا ةيافك ىضتقي نآرقلا صن اههدحأب ءافتكالا زوجي الف لح عومجما نوك يضتقي دلل

 .هك رت و هلعف ىوتسا ام وهو ءاح الطصا ارئاج بيرغتلا ىقبو

 مجرلا يف ءاجج اه باب غ١ 2 :مقر يذمرتلاو نات دک ا :مقرب "هحيحص" يف ملسم هجرحأ *

 «هجام نباو «مجرلا يف باب ٤٤١١ :مقرب ےدواد وبأو «حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ءبيثلا ىلع

 نجا حيحصلاو يالا © اليبس نهل هللا لعجي و ريسفت ف ثمان ف يمرادلاو ءانزلا دح تاب ٠ TOD) :مقر

 .هنقؤ تماصلا نب ةدابع نع ٤٤٠١ :مقر نابح



 ديقملاو قلطملا يف لصف __ ۲۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ؛تيبلاب فاوطلا ىمسم يف لطم ؛قيتعلا ٠ َتْيَبلاِ ؛ اوفوطيلوإل :ىلاعت هلوق كلذكو

 «باتكلا مكح هب ريغتي ب ال هجو ىلع هب لمعي لب ءريخاب ءوضولا ٌطرش يلع درب الف
 ربجیف «ربخلا مكحب ااو ءديطولاو «باتكلا ہکحب اض ر فاوطلا لطم :ثوكي هنأب

 .مّدلاب بحاولا ءوضولا كرتب ٌمزاللا ناصقنا

 يلع دازب الف عوكرلا ىّمسم يف لطم نیک حم وُ :ىلاعت هلوق كلذك و
 ءان الا

 «باتكلا مكح هب ريغتي ال هجو ىلع ربخلاب لمعت نكلو «ربخلا مكحب ليدعتلا رش یت
 .رّبتلا مكحب ًابحاو ليدعتلاو ؛باتكلا مكحب اضرف عوكرلا قلطم نوكيف

 ؛هفاصوأ دحأ رّيغف رهاط ءيش هَ ءام لكبو ٍنارفعزل اغ يضوتلا زوجت :انلق اخ ىلعو
 عاملا

 دیا ن قیا أ ؛سانلل عضو تيب لوأ هنأل ؛اهيدق هام ميدق :يآ قع رخ نم منقلا يأ : قيتعلا تيبلاِ

 ديدش هنأل ؛ةوقلاب تيبلا فصوو «يوق اذإ ريطلا قيتع خرع وأ ؛ ؛ليفلا باحصأب لا ليف ےک او هنأ ةريابللا

 .اولاق اذك بيرختلا نع هنمأل وأ ءانبلا

 نوكي نأ ىضتقيف «هنودب وأ ءوضولا عم ناك ءاوس تيبلا لوح نارودلا وه فاوطلا ذإ :فاوطلا ىمسم يف

 تيبلاب فاوطلا" :ةت3ع هلوق وهو دحاولا ربخب ءوضولا طرش هيلع دازي الف «هب رومأملاب ايتآ فاوطلا قلطع. يالا
 ."ندعملا" يف اذك "ةالص

 [*. ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] اي يعفاشلاو كلام مامإلا هيلإ بهذ امك :ءوضولا طرش
 ءقطنلا هيف لحأ دق ىلاعت هللا نأ الإ ةالصلا تيبلاب فاوطلا "یس" قا ناس نيا هاور تیذح وهو ءريبخلاب

 .هنع يقهيبلاو يناربطلاو «هنع تكسو هکر دتسم ف اضيأ مكاحلا هجرحأو ءريخب الإ قطني ال هيف قطن نمف
 ."لوصحلا"يف اذك ةالصلا لثم تيبلا لوح فااوطلا ظفب اضيأ يذمرتلا هج رحأو

 ىلإ تلام اذإ ضرألا ىلإ ةلخخنلا تعكر :لاقي ءاوتسالا مسا عقي ام ءاوتسالا نع ناليملا وهو :ع وكرلا ىمسم

 عوكر لا ففحخ يبارعأل ليي هلوق وهو «ربخلاب فب فسويوبأ داز امك ليدعتلا طرش هيلع دازي الف «ضرألا
 «باتكلا مكحب ًاضرف عوكر لا قلطم لعجيف خسن ةدايزلا نأ نم :انلق امل ؛لصت مل كنإف لصف مق" :دوجسلاو
 .هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأ يأ :اذه ىلعو .ربخلا قلطم.ابجاو ليدعتلاو



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةفاضإلا ديق نإف ءاقلطم ءام يقب دق اذهو «ءاملا قلطم مدع مّميتلا ىلإ ريصملا طرش نأل
 > ع وحرلا

 ىلع هئاقب طرش ناك و املا قلطم مكح تح لخديف «هررق لب ءاملا مسا هنع لازأ ام

 .قلطلل اذه اذيق كامسلا نم ليحل هم

 :ةيضقلا هذه نع جرخو «هلاثمأو «نانشألاو «نوباصلاو «نآرفعزلا ءام مكح ج رخي هبو
 ۳ فرعي و ملعي

 ةعيبط سفن نع هل اجرخمو قلطملا نعمل اريغم نوكي دق فيصوتلا وأ ةفاضإلاب دييقتلا نأ ملعا :2إ طرش نأل

 كلذ ايقاب هيف صوصخل اديقم نوكي دقو ءاهاثمو ءرجشلا ءامو «درولا ءامو «رفكلا ةملظو ؛ناميإلا رونك ةيلصألا
 «نوباصلاو «نارفعزلا ءامو «نيخسلا ءاملاو ؛نيعلاو ءامسلا ءامو ءربلا ءامو «ديز مالغك هتقيقح و هعبط ىلع قلطملا

 قاب وهف «هعبطو هقالطإ نع جرخي مل قلطم اضيأ فلي ىعفاشلا دنع بارتلا هطلاح ءامك ليبقلا اذه نم نانشألاو

 ؛ءامسلا نم لزنملا ةفص ىلع وهف «قيآلا ارو ءاَم ءاَمَسلا نم اَنلَرتَو» :ىلاعت هلوق نم دافتسملا قالطإ ىلع
 كلب فنصملا هنع ربع اذلو «ىلطملا ء يشلا قالطإ ال ءيشلا قلطم قالطإ هقالطإب دارملا مث ,هقالطإ فاني مل دييقتلاو

 . لوصحلا يف اذك دييقتلاو صوصخلا يفاني ال قالطإلاو مومعلا اذهف «ءاملا قلطم مدعب
 ءاملا تاه :ليق اذإف كلذك هايملا هذهو «ءاملا ظفل قالطإ دنع ماهفإلا ىلإ قبسي ام قلطملا ءاملا نأل :اقلطم ءام َىقب دق
 . "ندعملا" يف انك ىلقابلا ءامو قرملا ءامو درولا ءام فالخب «ةغل أطخي ال نارفعزلا ءاع. ةبطاخملا ءاجف

 :ىلاعت هلوق تحت الحاد نوكي الف ءديقم ءام هلاثمأ و نارفعزلا ءام نأ نم :.هللي يعفاشلا لاق امع باوج :ءاملا مسا

 ديق نأ :باوحللا لوصحمو «ءامسلا نم لزللملا ةفض ىلع ايقاب ءاملا ن وكي نأ نم دبالف «ةيآلا #اودجت مل نإف#

 أطخي ال نارفعزلا ءام. ءاجف ءاملا تاه :ليق اذإ هنإف املا ظفل قالطإ دنع موهفم هنأل ؟ءاملا مسا 5 اف ةفاضالا

 جرخيل هنإف ؛رثبلا ىلإ ةفاضإلاك نارفعزلا ىلإ هتفاضإ راصف ءأطخي هنإف :ىلقابلا ءام وأ درولا ءامب ءاجول ام فالخب ةغل

 ىلإ هتفاضإب ءاملا قلطم نع جرخي ال اذكف «ةفاضإلا هذمب ءاملا قلطم نع جرخي ال اذكف «ةفاضإلا هذمي ءاملا قلطم نع

 . لوصفلا' يف انك زئاج ريغ كلذو «باتكلل دييقت ءامسلا نم لزنملا ةفص ىلع هئاقب طرشو «هب يضوتلا زوجيف «نارفعزلا

 اندنع ءاملا مسا هلاثمأو نارفعزلا ءام نع لازأ ام ةفاضإلا ديق نأو «هقالطإ ىلع يرجي قلطملا نأ نم انركذ امت يأ :هبو

 | ١5١[ ص :يشاوحلا عاأل فالح

 :باوحجلا ةصالخخو هب يضوتلا زجي ملف ءاضيأ قلطملا ءاملا يف لحخاد سجنلا ءاملا نأ نم انيلع دري امع باوج :خلإ ج رخو
 «ةراهطلا ديفي ال سجبنلا ءاملاو «ةيآلا ؛ مك رهطيل ديري نكلو# :یلاعت هللا لاق امك ةراهطلا وه اغنإ يضوتلاب دوصقملا نأ

 .لوصألا بتك يف انك رهاطلا ءاملا يف اقلطم صنلا ناكف «ةيآلا ءم اوج مل نإف اط :ىلاعت هلوق تحت الحاد نكي ملف



 ديقملاو قلطملا ف لصف ۲٥ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 هذمبو .ةراهطلا ديفُي ال سجنلاو مكر هطيل ديرب نكلوإ» :ىلاعت هلوقل ؛سجنلا ءاما

 دوجو نودب ةراهطلا ليصحت نإف ؛ءوضولا بوجول طرش ثدحلا نأ ملُع ةراشإلا

 ا

 نأل ؛ماعطإلا فنأتسُي ال ماعطإلا لالح يف هتأرما ماج اذإ رهاظملا :ك ن ةفينحح وبأ لاق

 ,موصلا ىلع سايقلاب سّيسملا هدع طرش هيلع دازُي الف «ماعطإلا قح يف ٌقلطم باتكل

 e .هديبقت ىلع ٌدّيقملاو «هقالطإ ىلع يرجي قلطملا لب

 نامبإلا طرش اهيلع دارُ الف «ةقلطم نيميلاو راهظلا ةراسفك يف ةبقرلا :انلق كلذكو
 ناميإلا ديق نع

 ىلع ءوضولا بجي ال يأ :خلا طرش ثدحلا نأ E : ىلاعت هلوق وهو «صنلا اذه ةراشإب يأ :ةراشإلا

 .ىرخأ ةالص تقو ءاج ىح ثدح هقحلي مو هتالص ىدأ يذلا يضوتملا

 ةدايزل وه امنإ ءوضولا ديدحج :ليق ءوضولا ىلع ءوضولا ديدجتب لكشي اذه :ليق نإف :خإ ثدحلا دوجو نودب
 «ةساجنلا ةلزنمي وهو «مثإلاو ممللا سند نع ةراهطلا باب نم هنإ :لوقن وأ ؛ةراهطلا ليصحتل ال ةليضفلا

 ' ىلع ىرح امر هنأل ؛ةراهطلا ىلع ناك نإو ةالص لكب أضوتي نأ بحتسملا :"ةنسلا حرش" يف هركذ ام هديؤيو

 و ا ١ ثدحلا كلذ عقر ءوضولا ددحسي نأ يفي هم ماياع عيش وأ يغ وأ بذ اسل

 رهظك ىلع تنأ :هتأرمال لحرلا لوق :ةغللا يف وهو ءراهظلا نم لعاف مسا : رهاظملا . ندعملا يف اذك رهاظلا

 ىح اهنم بارتقالا هيلع مرحيف «ديبأتلا ليبس ىلع ةمرحاب ةحوكنملا هيبشت نع ةرابع :عرشلا فو «يمأ
 دمحأو يعفاشلاو كلام لاقو ءاندنع اذه :ماعطإلا فنأتسَي ال [۳۲ضص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح].رفكي

 يف هررك دقو «ماعطإلا يف ال موصلاو ريرحتلا يف سيسملا مدعب نآرقلا يف هديق :تلق ؛موصلاب اوربتعاو فنأتسي
 نسيسلا مدرك د: ناك زلو اأ مما ىف ةداعأل ايكيا ادارم ماما نا ناك ولف نيرحتلا قف ةا دمي خرقا

 . لوصفلا" يف اذك اشا موصلا يف هب دعي مل ماعطإلا يف هتدارإل ناک و او دلا ٤

 ماعطإلا فنأتسيو «ىضم ام لطبيب ماعطإلا لالخ يف عماح اذإ :لاق ثيح كلام دار اغ :موصلا ىلع سايقلاب

 مدع طرش ولف ءال وأ عامجلا هللخت ءاوس قلطم ماعطإلا يف صنلا نأ :انلو «عامجلا هللخت اذإ موصلا فنأتسي امك

 = ."ندعملا" يف اذك زوجي ال اذو سايقلاب باتكلا نم قلطملا دييقت مزلي موصلا ىلع سايقلاب هيف سيسملا



 ديقملاو قلطملا يف لصف ااا ۲٦ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 31 عبر وهو

 ةأرما ثيدحب لوحدلاب هومتدیق دقو 55 ةظيلغلا ةمرحلا ءاهتنا ف 5-5 5 و

 آلا نوكي نأ قلطملا مكح نإف ؛حسملا باب يف قلطمم سيل باتكلا نإ :انلق .ةعافر

 ول هنإف هب رومأملاب تآب سيل انهه ناك ضعب يأب نالا ب رومأملاب ايتآ ناك درف ياب
 جسما باب 2 قلطملا , س

 ةرافك ييو «نامبإلا ديق نع ةقلطم نيميلا ةرافك يف كلذك و راهظلا ةرافك يف ةبقرلا نإف :2! انلق كلذكو =

 اهلك تارافكلا نأل ؛نيميلاو راهظلا ةرافك يف نامبإلاب ةبقرلا ديقو كلي يعفاشلا ساقف «ناعإلا ديقب ةديقم لتقلا

 يف زوجي الف «خسن ةدايزلا نأل ؛ناميإلا ديقب ديقي الو هقالطإ ىلع يرجي قلطملا :لوقن نحنو «دحاو سنج
 . "لوصفلا" يف اذك سايقلاب باتكلا

 يف ىلاعت لاقو «نامبإلا ديق نع ةقلطم ةيآلا 8 ةبقر ريرحتفا# :راهظلا ةرافك يف :ىلاعت لات :خإ ا ف ةَبقرلا

 ديقب ديقملا لتقلا ةر نک امار عادوا دانا دلل قر رک وا :نيميلا ةرافك

 صنلاب تباثلا قالطإلل الاطبإ هل نآلا سابقا قيرطي ةيآلا هةر ير رحتفإ» :ىلاعت هلوق يهو «نامإلا

 لابف موق ةطابس ىتأ > يبلا نأ ةبعش نب ةريغملا نع يور مارك و :لإ رادقمب [57 ص :يناشلا] .قلطملا
 هجرخأ هسأر مدقم حسمف :اعوفرم سنأ نعو «ملسم هاور «ةمامعلا ىلعو هيفحو ةيصانلا ىلع حسمو ءأضوتو

 .معألا ىلع صخألا قالطإ ليبق نم ةنسلا ربخلاب دارملا لإ ربخلاب .مكاحلاو دوادوبأ
 اثالث ئقلطف ىظرقلا ةعافر دنع تنك :ةعافر ةأرما تلاق يج ةشئاع نع ةعامجلا هاور :ةعافر ةأرما ثيدحب

 «ةعافر ىلإ يدوعت نأ نيديرتأ :#ء لاقف ءاذه يبوث ةبدهك الإ هعم دحأ ملف ريبزلا نب نمحرلا دبع هدعب تجوزتف

 :ماكحأ ثيدحلا نم دافتسا :لوقأ .كتليسع نم وه قونيو «هتليسع نم يقوذت بح ال :لاقف معن :تلاقف

 :امهيناثو «همدع الو لاملا ركذ ريغ نم اثالث ئيقلط :تلاق ثيح هريغو لاعب اقلطم ثالثلا تاقيلطتلا عوقو :اهدحأ

 يق جم يناثلا ل وخدب ةظيلغلا ةمرحلا ءاهتنا :اهثلاثو .ياثلا جوزلا لوحد لبق لوألل لحي ال نح ةظيلغلا ةمرحلا توبث

 يقوذتو : اات لازنإلا طارتشا مدع :اهعبارو ءايغملا مكح فلاخي ةياغلا مكح نأل ؛لإ يقوذت نح ال :#ء لاق

 .'لوصحلا" يق اذك فاك ليلقلا ردقلا نأ ىلإ ةراشإ ريغصتلا اذك و طرشب سيل لازنإلا وهو عبشلا نأ ىلإ ةراشإ

 وهو انهه مكحلاو «ةيوسلا ىلع هنم درف لك ىلع همكح قدصي نأ قلطملا ةمالع نأ :هلضاح :هب رومأملاب انآ

 یا ةا رور اشا لك ناكل الرو قالا نمناک نظعي لک ذأ ىلغ قاتم ال لقرفلا



 لوؤملاو كرتشملا يف لصف 32 2020200 هللا باتك يف لوألا ثحبلا
 زما قلطلل قراغ ديوب اشرف لكلا وكي آل مثلا ىلع وأ فصنلا ىلع حسم

 دقعلا دإ ؛ءطولا .ىلع لمح صنلا يف حاكتلا نإ : ضعبلا لاق دقف «لوحدلا ديق امأو
 علا لود

 ؛ريخلاب تبث لوخدلا ديق :ضعبلا لاقو اال لوزي 3 ءجوزلا ظفل نم ٌدافتسم

 يلع قلطي ال ذإ
 .دحاولا ربخب بانكلا ٌدييقت مهمزلي الف ريهاشملا نم هولعجبو

 لوؤملاو كرتشملا يف لصف

 نيف نيس عضو ام :ك :ٌّعل تشملا

 تبثي لوحدلا ديق :روهمجلا بهذم وهو انباحصأ ضعب لاق يأ ناثلا ضقنلل رحآ باوج اذه ا لآقو

 .روهشملا ربخلاب لب دحاولا ربخب باتكلا دييقت مزلي ال ذئنيحف ريهاشملا نم وهو ربخلاب
 ةلاح يقو «دحاو عضوب ظفللا هيلع لمتشي ام عيمج ىلع لدي ماعلا نأ :كرتشلاو ماعلا نيب قرفلا ا كرتشملا

 :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .لدابتلا ليبس ىلع ةفلتخم عاضوأب دحاو نعم نم رثكأ ىلع لدي كرتشملاو «ةدحاو

 وحنب هتدارإ ححجرملا هيناعم دحأ ىلإ فورصملا كرتشملا وه ذإ ؛رهاظلا بسحب كرتشملا نم مسق لوؤملا ۳١] ص

 ظفللاف «رابتعالا بسحب رظنلا يلح يف قرفلاو «هل ميسق هنأ :قيقحتلا لعلو «داهتجالا نم برضو «ليوأتلا نم

 هفرص ثيح نمو كرتشم اعضو اهيواستو كارتشالا ثيح نم وأ «لووم هدعبو كرتشم ححرتلا لبق دحاولا

 رظنلا قيقد يفو «دحاو لحمو ظفل يف لوألا ىلع اعمتحا امك ًاضيأ نامز يف ناعمتجيف «لوؤم اهدحأ ىلإ هليوأتو
 نانئابتم ناموهفملا ناذهو «لوؤملا اذك و ةصاخلا ظافلألا ضرعي ماع موهفمو ىلك رمأ كرتشملا ذإ ؛تاذلا بسحب

 عم تايضرعلاك تاذلاب نينئابتم انوكي مل نإو رخآلا ةعيبطلل تاذلاب ةرياغم امهدحأ ةعيبط ذإ ؛ةقيقحو اعبط

 كو ىلع سيل لإ عضو ام هفيرعت مث ؛ناسنإلاو بتاكلاو كحاضلاك رحألا تايضرعلا عم وأ «تاض ورعملا

 ایشان امهفالتخا ناك ءاوس هنم نيدارم يأ نيفلتخم نييتعم يف بطاختلا هب فرع يف لمعتسا وأ قلطأ ام هدارم لب

 اناك وأ «ةدارإلا يف امهعامتحا مدع يف نيفلتخم هل عوضوملا وه موهفم يف نيدحتم ناك وأ «هعضو ددعت نم
 ؛ةتبو نئاب قالطلا تايانك يف امك دحاو هانعم ناك نإو «هنم دوصقملا هلولدم يف نيلامتحالا فالتحاب نيفلتخم

 عضولا ددعت هيف ربتعملا رخآلا تاعانصلاو ةغللاو فرعلا يف روهشملا وه ام يلوصألا كرتشم سيل هنأ رهظي انهه نمو
 -نيعمل ةرم ا اشا يأ :لإ عضو ام ."لوصحلا" يف اذك اضيأ ةينآلا ةلئمألا نم اذه نيبتسي دقو «يلصألا



 لوؤملاو كرتشملا يف لصف _ | ۲۸ ۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هنإف "يرتشملا"و «ةنيفسلاو ةّمألا لوت اهإف "ةيراج" :انلوق :هلاثم .قئاقحلا ةفلتخم ناعم وأ

 .ناييبلاو نيا امد اق "رقي" ةانلوقوب اسلا بكوكو عیبلا دقع لباق لوانتي
 عئابمللا ل اباقلا

 عمجأ اذملو .هريغ ةدارإ ٌرابتعا طقس :ه ادارم حولا نعت اذإ هلأ :كرتشملا مكحو

 قيلي الف ةدحاو ةعفدب لكلل عضولا امأ «نيعضولا ددعتل وأ «لوألا عضاولا نايسنل امإ مثو ءرخآل ىرخأو =
 [۲۸ ص :يشاوحلا عا اا

 ‹شطعلاو يرلل لهنلاك نيضرع وأ «يرتشملاو ةيراحلاك نينيع اناك ءاوس نيفلتخم نيموهفملا يأ :ل  نّييِنعل
 كلم ةلازإو عيبملا ةلباقم. نمثلا كلم ةلازإل ءارشلاو «عيبملا ةلازإب نمثلا ةلازإو نمثلا ةلباقمم. عيبملا كلم ةلازإل عيبلاو

 .ليق اذك روهظلاو لصفلا لمحي نئابلاو «نمثلا ةلباقم. عيبملا
 [۲۸ ص :يشاوحلا ةدمع] كلذ ريغو سوساحلاو لاملاو بهذلاو سمشلاو عوبنيلاو ةرصابلل نيعلاك :قئاقحلا ةفلتخم

 يف عيمجلا رابتعا روصتي الف «ةنئابتم ةفلتخم يهو عاضوألاب يه امنإ يناعملا ةدارإ نأل ؛كلذو :كرتشملا مكح

 بسحب عقاو ريغ هنإ :لاقي نأ ىلوألاو ؛"حيولتلا" يف ينازاتفتلا هيلع ملكت دقو «دحاو دصق يف دحاو ظفل

 ةعيرذلا ددعتب نوكي امنإ ةظحالملا ءاضقلا ددعتو «دحاو ىلإ الإ تفتلي ال نهذلا نأ ىلع ءانب لامعتسالا

 هماكحأ نم اضيأو ءةظحالملا رثكتت الو «ةدارإلا فلتخت ال نامزلا دحوت عم هدحوت دنعف ظفللا يهو «ةلصولاو

 مكحلا نكل ليوأتلا دعب همكحب نظلا :اهنمو «داهتحالاو ةنيرقلاب ًاليوأت وأ احيرصت دارملا نييبت ىلإ فقوتلا
 ؛نظ وهف باتكلا ىلإ فيضأ نإو مكحلا نأ ريغ «نايبلا دعب لمهملا مكح يف امك ليوأتلا ىلإ ال هيلإ فاضي
 ."لوصألا" يف اذك حيرصتلا مدعل

 ىلع ظفللا ىمسم ليوأتب وأ ؛يونعملا كارتشالا هجو ىلع نيينعملا معي نعم ةدارإ زاوج يف فالتحا ال :>إ طقس

 يروصلا ءزجلا رابتعا نم عومجملا ثيح عومحملا ةدارإ زاوج يف الو «زاحما مومع وهو «يزاججا قالطإلا طم
 زوجتلا ىلع زوجيف نيا ةزكلا ةجركو ءامهتج نيعم دخارلاو ءاسهتم لكل ركاقم تأل ةةينانحاولا ةروضلاو

 ةدارإ ةقيقح هيف ظفللاف «هل عوضوم هنأ ثيح نم امهدحأ ةدارإ زاوح مدع يف الو «ةيئزحلاو ةيلكلا ةقالعب

 رهطلاك نيداضتملا زاوج مدع يف الو «زاحلاو ةقيقحلا نيب عمج هنأل ؛زاحج هيف وهف «هبساني هنأ ثيح نم رحآلا

 . لوصفلا" يف اذك ضيحلاو



 لوؤملاو كرتشملا يف لصف ۲۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ضيحلا ىلع امإ لومحم ىلاعت هللا بانك يف روكذ لا "ءورقلا" ظفل نأ ىلع مج ا ٠

 اذإ" :كل- دمحم لاقو بي يعفاشلا بّهذم وه امك رهطلا ىلع وأ ءانيهنم وه امك

 تلطب «تامف -لفسأ نم ٍلاَوُمو ىلعأ نم ٍلاوم نالف يئبلو - ٍنالف يب يلاومل ىصوأ
 1 حتفلاب قتعملا وهو رتسكلاب قتعملا وهو

 ."ناحجرلا مدعو ءامهنيب عمجلا ةلاحتسال ؛؟نيقيرفلا قح قضوا

 نل ؛ا رهاظم نوكي ال "يما لثم يلع تنأ" :هتجوزل لاق اذإ :ءكلي ةفينح وبأ لاقو

 لاب الإ ةمرحلا ةهج حري الف «ةمرحلاو ةماركلا نيب دل ايلا

 الك ىلع هلمح ناكمإ عم نيينعملا دحأ ىلع هلمح ىلع اوعمجأ امل هنأل ؛خلإ انبهذم وه امك :ضيحلا ىلع امإ

 اذإ ةيآلا نأل ؛لطاب نيينعملا الك ةدارإ نأ ىلع لد راهطأ ثالثو تاضيح ثالث يضمه. ةدعلا نوكي نأب نيينعملا

 نم امهدارإ نأ ىلع لدي فالتخالا اذه كلذكف ؛لطاب اهادعام نأ ىلع مهنم ًاعامجا ناك لاوقأ ىلع تفلتحا

 كرتشملا نأ ىلع لدت عامحإلا نم ةروصلا هذهف .هلحم يف ررقت امل مهودعي ال قحلا نأل ؛مهعامجإب لطاب ءرقلا ظفل

 ىعملا عم ظفللا لولدم ناك نأ دعب يناثلا ىعملا اورجه امل اعم امه المعتسم ناك ول هنأل ؛نيينعملل لمعتسي ال

 , ."حرشلا" يف اذك عامجإلا ةلالد نعم وه اذهو ءامهدحأ كرت ىلإ ليبس الف «طايتحالا باب بابلاو فيك لوألا

 نوكيا یاو وق عقو عسل ضب لو لالە دنع انوا کا :هلوق ىلع فطع :خحلإ | هلي دمحم لاقو
 ؛مهلئاسمب اداهشتس اهشتسا دج انباحصأ بهذم لصألا اذه نأ نايبل افانيتسا وأ «كرتشملا مومع زاوج مدع ىلع ًاليلعت

 هنع وار هنأل ؛ًاضيأ لد ةفينح يِبأ لوق هنأ عم ل ادمحم صح امنإو

 ,ةفلتخم سانلا دصاقم نأل :+ل | 59 مدعو .هل مومع ال كرتشملا نأل ؛لفسألاو ىلعألا ىلوملا يأ :امهنيب

 نم مهنمو هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم ا لاق هناسحإل اركشو هماعنإل ةازاحب ىلعألا دصقي نم مهنمف
 .ةيصولا تلطب كلذلف «ناسحإلل اميمتت لفسألا دصقي
 ةهج فالتخاو دحاو نعمل عضو هنأل ؛صاخ وه لب كرتشم لثملا ظفل نأ ملسن ال :ليق نإف :لإ ظفللا نأل

 هج ةدارإ ةلاحتسا يف امكح كرتشم :يأ كرتشملا ةلزنم.لثملا ظفل نأ دارأ :ليق «كارتشالا بحوي ال ةلئامملا

 كرتشملا مكح يف وه اميف عمجلا رجي مل امل هنأل ؛كرتشملا مومع زاوج مدعل مات دييأت اذهو «ءيش لثم يف ةلثامملا

 .ىلوأ يقيقحلا كرتشملا يف



 لوؤملاو كرتشملا يف لصف ۳٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نم لق ام لثم ءازجفإ# :ىلاعت هلوقل ؛ديصلا ءازج يف ريظنلا بجي ال :انلق اذه ىلعو

 كينرأ .كقو سيلا وهو نعم للا نيو ؛ةروص لثملا نيب ٌدلرتشم لثملا نأ ؛ةيآلا معنا

 لا داب الف «قافتالاب امهوحنو روُصُملاو مامحلا لق يف 'صنل اذ نعلا ثيح نم ل

 روكذملا
 .عمجلا ةلاحتسال ا اا طق الصأ كرتشملل ٌمومع ال 4 ةةرييصلا يع عرف

 ازاحم الو ةقيقح ل

 .الّوؤم ريصي يأرلا بلاغب كرتشملا هوجو ضعب حرت اذإ م

 نم كلي نسحلا نب دمحم و شع اس مهريغو دمحأو كلامو يعفاشلا هبوجوب لاق دقو «ةقلخ يأ :خلإ ريظنلا بجي ال

 انمامإ دنعو «قانع بنرألا يقو ءةاشلا يظل ظلا يفف «ةقلخلا يف ريظن هل اميف ريظنلا بحي :اولاق ثيح انباحصأ

 لتق يذلا ناكملا يف ديصلا موقي نأ هؤازجف hes ER :هنايبو ؛ةميقلا يهو نيعم لثملا بجي :ءكني مظعألا

 تغلب نإ هحبذو ايده ام عاتبا ءاش نإ .ريخي وه مث لدع اوذ هموقيف رب يف ناك اذإ عضاوملا برقأ يف وأ «هيف

 نوب هزيعبش وأ رف نم اعانج وأ ءرب نه عا فضن نيكسم لك ىلع قدضتيو اماعط اهب ئرتشا ءاش نإو ءاينع

 هعنم اذهو «هيناعم عيمج لمشي نأ :كرتشملا مومعب دارملا :كَرتشملل ًمومع ال .هعضوم يف ركذ ام ىلع ماص ءاش

 ضعبو ةيعفاشلا لاقو «يعفاشلا باحصأ نم نيققحملا ضعبو ءةغللا لهأ عيمجو نييلوصألا روهمجو ةيفنحلا

 قيرطب هيناعم لك ىلع قلطي نأ زوجي نكلو ءدحاو نعم ىلع الإ لدي ال كرتشملا نأ وه لصألا نإ :نييلوصألا
 [۳۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .امهنيب عمجللا حص اذإ ةقيقحلا

 يف دوقنلا لاثم امأو «صوصنلا يف ىرحألا نئارقلا وأ دحاولا ربخ وأ سايقلاب لصاحلا نظلا يأ :يأرلا بلاغب
 يف ولو اضيأ تافلتخملا ددعت هيفكي لب عضولا ددعت بجي ال كرتشملا نأ نم تفرع ام ىلع ئبمف تايمكحلا

 عئابلا دلب :يأ دلبلا دقن بلاغب دارملاو ءامهريغ وأ دراوملا رثكت وأ قيداصملا فالتحا ةهج نم دحاو نعم

 نئارق ىدحإ وهو لامعتسالا ديزمو «فراعتلاب نامثألا نم هريغ ىلع ححرألاو هيف جورألا وه ام :نيعيابتملا ال

 نوكي نأ :هب دارملاو ؛ةيلاملا ةفلتخم :يأ ةفلتخم :هلوقو «نظلا ثاريإ يف ربخلاو سايقلاك نوكيف ءامترامأو ةدارإلا
 . ةيادملا" يف اذك جاورلا يف ءاوس لكلا

 ظفللا يف تلمأت ىم كنأل ؛هتفرصو هتعجر اذإ هتلوأو عجر اذإ لؤي لآ نم ذوحأم لوؤملا :خلإ الورم ريصي

 -ال كرتشملا نم لوؤملا وه :انهه هب دارملاو «هيلإ هتعجر دقف هجو ىلإ ةلمتحلا هوجولا نم لمتحي امع هتفرصو



 كلذو «دلبلا دقن بلاغ ىلع ناك عيبلا يف َنمثلا قلطأ اذإ :انلق ام تاّيمكحلا يف :هلاثمو
 دلبلا دقن بلاغ نييعت ةفضلا نود ردقلا نيب

 ىلع ءارقألا لمحو .انرك د امل ؛عيبلا دسفأ ةف وقنا تناك ولو «ليوأتلا قيرطب

 ناحجرلا مدعو ممجلا ةلاحتسا نم دلبلا ف

 ىلع قالطلا نیا لاح تايانكلا لقوا 9 ىلع ةبآلا ق حاکنلا اچي ر

 ا نع 0 دقعلا نيب ك رتشملا

 3٠ نمل ءا نیلا

 r تاقا کا چ

 لامتحا مزلتسي وهو «ْيظ رمأب الإ نوكي ال ليوأتلا نأل ؛هليوأت يف امأ :أطخلا لامتحا عم .مهفاف اقلطم لووملا -

 "عم" نعم ذغيح "ىلع" نوكي نكل "عم"لدب "ىلع" هظفل :خسنلا ضعب يو «بيصيو ئطخي دهتحما نأل ؛طلغل
 .هنس رغص عم يأ هنس رغص ىلع مولعلا يف رحب نالف :لاقي امك
 وسم ىلإ ةيضفملا ةلاهجلا عفترت ذئنيحف امهدحأ نيب اذإ الإ ناحجرلا مدعو عمجلا ةلاحتسال :خ! عيبلا دسف

 نهسفلأب صبري تاقلطملاوإ# :ىلاعت هلوق وهو صبرتلا ةيآ يف :يأ :ءارقألا لمحو .اهلجأل ناك امنإ داسفلاو
 ٦۳[ ص :يفاشلا] .نئاب تنأ :هتجوزل لجرلا لوق يف يأ :تايانكلا لمحو [1۳ ص :يفاشلا] .ةيآلا ورق ةثالث

 ءاطولا نيب كرتشم حاكنلاو هرهظلاو ضيحلا نيب كرتشم ءورقلا تأل قللذو ؛ليوأتلا ليبق نم يأ :ليبقلا اذه ن
 ىلع ءورقلا لمح اذإف «نيبلا نم وأ نايبلا نم نوكي نأ لمتحي كرتشم 5 نئابلاك تايانكلا ظافلأو «دقعلاو

 ةلصو نم عاطقنالا امب دارملل نأ ىلع قالطلا ةركاذم لاح قالطلا تايانكو ءطولا ىلع حاكنلاو «ضيحل ا

 ."حورشلا" يف اذك اليوأت كلذ ناك حاكنلا

 .ةكرتشملا ظافلألا يف امك نظلا ةبلغ ديفي ليلدب هيلمتحم دحأ ىلإ فرصي نيئيشلل لمتحما نأ يأ :اذه ىلعو

 هضعب قرغتسي نيد هيلعو «مئاوسلاو ضورعلاو ريناندلاو مهاردلا نم بصن لحرل ناك اذإ يأ :نْيلاملا رسيأ ىلإ

 مث ةضرع األ ؛ضورعلا ىلإ مث «عيبلا ىلإ هيف جايتحالا مدعل ؛رسيأ هنم نيدلا ءاضق نأل ؛دوقنلا ىلإ ًالوأ فرصي
 «بوكرلا باودو «ندبلا بايثو «ئكسلا رادك ةجاحب لوغشملا ىلإ مث «ةحاحلا نع ةلضاف اهنأل ؛مئاوسلا ىلإ

 .اهريغو ةمدخلا ديبعو



 زاجماو ةقيقحلا يف لصف ۴ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ب لوخلا اميبلع لاس ر نوع ه"يهارتلا ىلإ نيدلا فرا يباونلا نع ابار

 .مهاردلا يف بجت الو < ؛مَنَعلا باصن يف هدنع ةاكزلا
 دمحم ي 3

 هنأ :ةمكحو .ارسفم ناك ملكتملا لبق نم نايبب كرتشملا و لعب حتر ولو

 اديقي هي للا

 "ىراخب دقن نم" :هلوقف "ىراخب دقن نم مارد ةرشع ىلع نالفل" :لاق اذإ :هلاثم

 رسفملا ححرتيف «ليوأتلا قيرطب دلبلا دقن بلاغ ىلإ اقرصع تاكل كلل الولف هل قا
 مشار دلا نه روك دملا

 ىرافم دقن بحي إب

 زاھاو ةقيقحلا ف لف
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 .الثم رقبلا وأ منغلا فالخب ؛عيبلا ىلإ اهيف جايتحالا مدعل ؛نيدلل ءاضق رسيأ األ :ٌنيدلا ْفرصُي

 رهملا نيد نأ ىلع صن وهو «ةاكزلا بوحو عنمي هب لوغشملاو «رهملا نيدب رجم اذا :مهاردلا يف بجت الو
 ذإ ؛عطاق ليلدب فرع كرتشملا هوجو ضعبل حيحرت نأل ؛هب يمس :اًرسفم ناك یوم یک اک اچ هع

 اروهظ رهظف ءاضأ اذإ حبصلا رفسأ :مهوق نم ذوخأم وه مث هيف ةهبش ال يذلا ماتلا فشكلا وه ريسفتلا
 .عطاق ليلدب فرع هنأل ؛رسسفملا يف دوجوم عملا اذهو هيف ةهبش ال ارشتنم

 .هتبثأ اذإ ءيشلا تققح نم لوعفم يعم. امإو تبث اذإ ءيشلا قح نم لعاف نعم ليعف امإ يهو :ةقيقحلا

 يف هتدجو اذك ةيمسالا ىلإ ةيفصولا نم لقنلل اذه ىلع ءاتلاو ءيلصألا اهعضوم يف ةتبثملا وأ ةتباثلا اهانعم نوكيف
 «ةقيقحلا ىلع زاجملا ءانتبال دحاو لصف يف امهعمج امنإو .ثينأتلل "حاتفمل" بحاص دنعو «"لوصألا ةأرم"

 |۳۲ ص :يشاوحلا ةدمع] .امهنيب لباقتلا ققحتل وأ اما ذأ ناك اضاع ةي دير ااه ذوو قامه ا رشا ول

 هنإف ؛دسألاك ةنيرق ةطساو الب هسفنب هيلع لديل هسفنب ىيعملا ءازإب ظفللا نيبعت عضولاو :لإ هَعَضَو ظفل لك
 يف لمعتسا ولو هيف ةقيقح ناكف «ةنيرق مامضنا الب قالطإلا دنع هيلع لدي ثيحب صوصخملا لكيهلل عضوم

 .ازاحجم ناك عاجشلا لحرلا



 زاجاو ةقيقحلا ف هللا باتك ف لوألا ثحبللا

 نم ةدارإ ناعمتجي ال زاحلا عم ةقيقحلا مث .ةقيقح ال ازاحب نوكي هريغ يف لمْعُتسا ولو
 انهم نادا رپ ل

 .هدحا و ةلاح ف دحاو ظفل
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 ,نيمهردلاب مهردلا اوعيبت ال" :اتِلَع هلوقب عاصلا يف لخدي ام قير :انلق اذههو
 امهعامتجا ع انتمال
 اا عاصلا الو

 امهيف هلامعتسا ناكف ءًالصأ ًاعم يزاحبلاو يقيقحلا نيعملا يف دحاولا ظفللا اولمعتسي مل ةغللا لهأ نأل :ناعمتجي ال
 اولدتساو «ناعمتجي امهنأ ىلإ اوبهذ ىئابحلاو رابحلا دبع ةلزتعملا نمو هي يعفاشلاو «زوحي الف «مهتغل نع احراح
 ركنأ نمو «ةدحاو ةدارإ نم نيينعملا ةدارإ فنا نق تج انف ءاعيمج نيفلتخملا نيينعملا ةدارإ نم عنام ال نأب هيف

 ريغ نم حيحص هنإف ؛دقعلاو ءطولا دارأو كوبأ حكن ام حكنت ال :لاق ول هنأ ىرت الأ ةهادبلا ركنأ دقف كلذ

 كلت عم يقيقحلا نعملا ةدارإف ءزاجملل طرش يقيقحلا عملا نع ةفراصلا ةنيرقلا نإ :انباحصأ لاقو «ةلاحتسا

 .هلحم يف ةرقتسم ةقيقحلا ذآ اشیا .القع لصألا توف دعب الإ تبثي ال فلخلاو اهنع فلح هنأل ؛لاحم ةنيرقلا

 عيمحلا لاحتساف «ةدحاو ةلاح يف هنع زواجتيو هلحم يف رقتسي نأ ليحتسي دحاولا ءيشلاو «هنع زواجتم زاخحبلاو

 ."ندعملا" يف اذك ةيراعو اكلم سباللا ىلع دحاولا بوثلا نوكي نأ لاحتسا امك

 ؛هسنجب ًالضافتم هعيب زاج (ةروقنملا ةبشخلا وهو) عاصلا سفن نأ ىلع اوعمجأ ناعمتجي ال امهنأ لجأل يأ :اذهو
 .ثيدحلا "نيمهردلاب مهردلا اوعيبت ال" :3ع هلوق وهو يهنلا تحت هلوحد مدعل

 اوعيبت ال" :اعوفرم هذ نامثع نع يواحطلا ىور نكل اند رمع نبا نع ظفللا اذه هدحب مل :حلإ اوغيبت ال
 رانيدلاب رانيدلا" یخ رمع نبا نع "هكردتسم" یف مكاحلاو وه یورو 'نيمهردلاب مهردلا الو «نيرانيدلاب رائيدلا

 قزرن انك يردخلا نع ملسم جرحأو «يعليزلا هجرخأ روكذملا ثيدحلا مث لإ "امهنيب لضف ال مهردلاب مهردلاو
 الو ءعاصب رمت يعاص اوعيبت ال" :لاقف هك هللا لوسر كلذ غلبف «عاصلاب نيعاصلا عيبن انكف عمجلا ارم

 الو «نیعاصب رمت عاص عابي ال" :ظفلب هنع هريغو هجام نبا یورو «نيمهردب امهرد الو «عاصب ةطنح يعاص
 "لرش ق'اقع "قيعرني مقرف

 دئاوزلا عمجمو ۳۳/۸ "هفنصم" يف قازرلا دبعو ۰۱۰۹/۲ ٥۸۸٩« :مقر "هدنسم" يف دمحأ هحرحا *

 .سلذم هنكلو ةقث وهو بانح وبأ هيفو ي رمع نبا نعا ٤



 د

 0 نسملا ةدارإ مر ف تلا

 تناك همهوقتعأ ؛ اوع هيلاوملو ءمهقتعأ لاو هلو «هيلا ول ىصوأ 0 هيلو كيو لاك

 يصوملا ي
 هنأ ىلع بولا لمآ نما ول "کلا لا يلو ایر لاوم نود هیلو ةّيصرل

 , يصوملا

 "تابا نع ف ناکا تبث ال مهتاهمأ ىلع ا ونمأتسا ولو «نامألا يف دادحألا لخدت ال

 .ةيصولا مكح يف روحفلاب ةباّضملا لخدتال نالف یب راكبأل ىصوأ اذإ انا انه ىلعر
 ق ج رل

 .هينب ينب نود هينبل ةيصولا تناك هين وښو نونب هلو :نالف نبل ىصوأ "1

 اطال نس 2: لجعأ 7-5 0 ريشس ىلع 1 6 يفق ڈک 3 a ا ورهطاف اج 2 نإو# هده وهو :ةّسَمالملا ةيآ

 ازاحم لب ةقيقح ءابآ اوسيل مهنأل :لإ لخدت ال .ةيآلا اص اديعص اوُمَّسَيَف ءاَم اوُدجت ملف ءاَسنلا ُمُشسَمال أ

 اغإو ءزاخجماو ةقيقحلا نيب عمجلا عانتمال ؛دادجألا دارت ال ةيقيقحلا ءابألا هب ديرأ اذإف ءابآلل ءابآ مهوك طسوتب

 ,مدأ يب يف امك افرع مهلمشي مسالا رهاظ نأل لب ءاعمج مهلمشي ءانبألا نأل ال ءانبألا نامأ يف ءانبألا ءانبأ لحدت

 وهو ءاعبت نولخ ديف هضفح و مدلا نقح يق تفك افرع مسالا رهاظ لوب ةهبشلاف مشاه يبو (ليئارسا يبو

 .ءابآلا لوصأ مهنأل ؛دادجألا لخدت الف «هعبتي وهو «ع رفلا عبتي ال لصألا ذإ ؛قيلأ ع ورفلاب

 «زاجلا لیس ىلع ما ةدجللو هيأ دلل لاق اغإو ءةدلاولاو دلاولا يف ةقيقح مألاو بألا مس ١ نأ ٠ :ا ونمأتسا ولو

 ةقيقحلا نيب عملا مرلي المل ؛ةدارم تادحلاو دادجألا نوكي الف «مهيلع نامثتسالا يف تاهمألاو ءابآلا ديرأ دق ۾

 اهنإو ءجوزت مل امنأل ؛اركب انزلاب ةباصملا يمس امنإو «ةباصملا ريغ ةقيقح ركبلا نأل :لإ ةباصملا لخدت ال .زاحاو
 .ةقيقح ركب 39 ايدول e انين وزظ تمرح وبيت وا | هنأل ۽ ؛روجفلاب تديق

 هيف لحدي الو ءءانبألا ةيصولا يف لحخدي هنيب ونبو نونب هلو ءالثم ديز ءانبأل دحأ ىصوأ اذإ يأ :هينب ينب نود

 ءانبألا ءانبأ لحدي :الاقو «ةقيقحلا عم عمتجي الف «نبالا نبا يف زاجو نبالا يف ةقيقح نبالا ظفل نأل ؛ءانبألا ءانبأ

 ."راونألا رون" يف اذك رهاظلا رابقفاب مهوانتيف يهيلع قلطي ظفللا نأل ؛اضيأ



 يح دقعلا ىلع كلذ ناك هةي ىهو ةنالف حكني ال َفَلَح ولا رج انناحضأ لاق

 2-5-5 :هل وق يأ 7

 اهّلخد ول ثّحي نالف راد يف همّدق عّضي ال فلح اذإ :لاق نئلو .ثئح ال ان نزول
 محايكنلاب عل ولا هدارإ+ مدعل

 رادلا تناك ولا تنحي نواف راد کسی ال تفلح ول كلذكو .ابكار وأ التم وأ ايفاح

 .زاحاو ةقيقحلا نيب , عج كلذو «"ةيراع وأ ةرجأب تناك وأ نالفل اكلم

 ."ثنحي ارام وأ اليل نالف َمدقف «نالف مدقی موی رح هدبع' :لاق ول كلذكو

 «فرعلا مكحب لوحدلا نع ازاحب راص مدقلا عضو :انلق

 اجور مكنت یتح# ناسارا دولا ىلع عا لمح ندم سم الل تاج :تلق ا

 دروأ اذلو اا ةؤطؤملا هتمأو بألا ةينزم انمرح يح كرك ءابآ مكن ام :ىلاعت هلوق يف انمدق امو دریغ

i SE i GS Sa 

 امك امهيف ضيفتسمو عئاش صوصنلا يف ريثك وهو «فراعتم زاحب وهف ةيوغل ةقيقحو ايعرش ازاحب ناك نإو اذه
 ."لويسفلا" قاذك اضيأ قلا ةداوإ زاوج فمع ةقدارإ ىكسيف نطل نسحاقلا ىلع ىقفيال
 ةدراولا ضوقنلا نايب يق عرش ليحتسم زاجبلاو ةقيقحلا نيب عمجلا نأ :وهو لصألا نايب نع غرف امل :خ! نئلو

 عضو ةقيقح نأل ؛ةلثمألا هذه يق مكدنع امهنيب عمجلا دوجو :لاوسلا لصاح :خلإ فلح اذإ .لصألا اذه ىلع

 اعم سيل هنأ :باوخلا لصاتحو هل اكلم انفوك نلف لإ رادلا ةفاضإ ةقيقتحو:ءايكار آل ايفاح اهويعد: ق منقل

 اذه :+لإ اهّلْخَد ول ْثَنحي ."لوصفلا" يف اذك مهفاف ةغللا ىلع يضاقلا فرعلا ةنيرقل ؛زاحما مومع وه لب امهني

 ةنايد قدصيو .ثنحي مل ابكار اهلخدف ايفاح اهيف همدق عضي ال نأ فلح نيح ىون ولو «ةين هل نكي مل اذإ

 .ةروحهم ريغ ةلمعتسم ةقيقح هذهو «همالك ةقيقح ىون هنأل ؛ءاضقو
 نم وهو يفنلا ةحصل ؛زاحب هريغبو «كلملل يهو «ماللا نعم. امأل ؛ةقيقح كلملاب نالف ىلإ ةفاضإللو :نالف راد

 ذأ ةيراغ وأ اكلم رادلا توکو ءايكار ى ايفاع .لوعدلا ىف سلا قو نك :خإ عج كلذو .زاجبا تارامأ

 قالطإ قيرطب يأ :لإ فرعلا مكحب .زاحب ليللاو «ةقيقح راهنلل مويلا نأل ؛امهنيب عمج اًضيأ اذهو :ثدحي .ةراحإ

 نأل ؛ةداعلاو فرعلا ةلالدب ةقيقح تكرت امنإو «لوحخدلل ببس مدقلا عضو نأل ؛ببسملا ىلع ببسلا مسا

 .نالف راد لحدأ ال :لاق هنأكف «مدقلا عضو سفن نع ال لوخدلا نع عانتمالا فلاحلا دوصقم



 زاجملاو ةقيقحلا ىف لصف ۳٦ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 كلذو هل ةنوكسم راد نع ازاجب راص نالف ٌرادو «نيلصفلا يق تّوافتي ال لوحدلاو

 اخ مودقلا ة ا ق مويلاو هل ةرجأب تناک وأ هل اكلم نوكي نأ نيب ت وافتي 0

 تقولا قلظم نع ةرابغ نوكي دي الل لمه لإ فيض اذإ ويلا نآل ؛تقولا قلطم نع
 يقال دادتمالاب دييقت ريغ نم

 .زاحلاو ةقيقحلا نيب عمجلا قيرطب ال «قيرطلا اذهبي ثْنحلا ناكف «فرُع امك

 ةرذعتم :ةثالث ٌعاونأ ةقيقحلا مث

 .زاحباو ةقيقحلا نيب عمح لا قيرطب ال زاحا مومعب ثنحلا معيف ف ءابكار وأ العنتمو د الح دعو كلك وام :لإ تواغتي ال

 لاثمأ ينو «ةسبالملاو قلعتلا قلطم لب كلملا مزلتسي ال ةفاضإلا نأب اضيأ باوحلا نكميو :خلإ ٍةنوكسم راد نع
 59 لوصفلا' يف اذك كلذ ريغو ةشئاع تيب :لاقي امك ضبقلا قلطم امهريغو باتكلاو رادلا

 دتمم ريغ ناك اذإف «هب نرتقملا لعفلا ةيفرظل مويلا ركذ نأل ؛اراهاو 1 ناك“ اليل نامزلا نما زنا وهو :تقولا

 ليلا ىلع قاطي نانا ىلع قاطی امك :تقولاو «تقولا قلطم وهو فرظلا سفن هل يفكي جورخلاو لوحدلاك
 «نيموي وأ اموي تسبل :لاقي هنإف ءامهوحنو بوكر لاو سبللاك دتمم لعف ىلإ بسن اذإ ام فالخب :تقولا قلطم نع

 نك و ف فط نو ساقال و ؛راهنلا ضايب نع ةرابع مويلا نوكي اک و آو

 .دادتما راهنلا ف كلذك دادتما امهيف سبللاو بوك رلا نأ

 ةماعل ةيشافلا ةداعلا رحب مل :يأ ًالمعتسم نوكي ال نأ امإ يقيقحلا عملا نأ :رصحلا هحو :حلإ ٌعاونأ ةقيقحلا مث

 هلامعتساب وأ ؛ةرجشلا لكأك هظفل نم هتدارإ كرتل أشنم كلذ راصف «هسفن يف هلامعتساب لامعتسالاو فرعلا لهأ

 يف امك مالكلا ةدام صوصح يف وأ امومع اقلطم امإ امهنم لكو «مدقلا عضو فلحك هسفن يف ال هظفل نم
 ىلعو «ةلمعتسم ةقيقحلا ناثلا ىلعف ءالمعتسم نوكي وأ «تابثإلا يف امك هتدام ريغ يف ةقيقحلا داري ثيح فلحلا

 وأ امومغ ظا ن مدر واد نا لا ا تعقب ما اعانتما ىقيقحلا ةدارإ عئتمي نأ امإ لوألا
 يناثلا ىلعو «ةرذعتم لوألا ىلعف «لعفلاب فرعلا ىلإ رظنلاب عقي الو عنتمب ال وأ يالكلا ةدام يف اضوصخ

 يف ةدارإلل نيعتملا حح ءارلا وه زاحلاف «ةيشافو ةعئاش زاجلاو ةليلق لامعتسالا ةردان امإ ةلمعتسملا مث «ةروجهم
 يف فالخلا امعإو فانتا شا اا ةلمعتسم اوك دنع ةنيعتملا ةمدقملا يه ةقيقحلاو اقافتا ةروجهملاو ةرذعتملا

 ةقشعب الإ اهيلإ لصوتي ال ام ىه :ٌةرذعتم .ىلوأ زاحلا امهدنعو ىلوأ ةقيقحلا هدنعف ءافراعتم احا نوك عم ةذاشلا ةردانل
 [1۹ ص :يفاشلا] .نآلا لاثملا يف ةرجشلا لكأك



 زاجملاو ةقيقحلا يف لصف ۳۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 اا ريظنو .قافتالاب زاحجا 5 راضي خيلوألا نيمسفلا فو .ةلمعتسم و ةروجهمو

 ل ردقلاو ةرجشلا لكأ نإف «رثقلا هذه نم وأ «ةرجشلا هذه نم لكأي ال فلح اذا
 القع نككمأ ولو ةداع

 ةا ن نم کا ول نين رک ق اا لا ةرجشلا ةرمث ىلإ كلذ فرصنيف

 .ثّنحي ال فلكت عونب ردقلا نيع نم وأ
 ول يح فارتغالا ىلإ كلذ فرصني رعبا هذه ن ا اا مع اه يبي

 N E ريظنو یاب تلح ال اک عون عزك را هلا اض

 داع بيدا مق دو ةدارإ نإف «نالف راد يف همدق

 فارتعالاو درلا ديق نع

 لاثملا يف نالف راد يف مدقلا عضوك كلذو ءاهوكرت سانلا نكل ءاهيلإ لوصولا رسيت ام يه :ةروجهمو
 ال فلح نمك كلذو «سانلا دنع ابلاغ اهيف لامعتسالا ناك ام يه :ةلمعتسمو [594 ص :يفاشلا] .قباسلا

 كرت ىلع عيرفت :اذه ىلعو [54 ص :ياشلا] .ينآلا لاثملا يف لامعتسالا ىلإ فرصني رئبلا هذه نم برشي
 .زاجملا ىلإ فرصلاو ةقيقحلا

 هل ا یا د رکا لت عقل نوا ع ليسا قت را يكل ا م :فارتغالا ىلإ

 4 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح].فارتغالا ىلع عقت دمحمو فسوي يبأ دنعو «فارتغالا ىلع
 نأ يضتقيف «ةياغلا ءادتبال "نم" نأل ؛عركلا وه برشلا ةقيقح ناك نإو «همفب ءاملا لوانت وهو :ع ركلا نود

 عونب عرك ول نح ةقيقحلا كرتيف ,رذعتم هنكل ةصاخ عركلاب الإ ىتأتي ال كلذو «رئبلا نم هبرش ءادتبا نوكي
 اهدا درج رب تنحيف ازا ءاثآلاب برشلا وأ فارتغألا هب داري «كدحي إلا ةقشم

 ميقتسي ال لمعلا يف ًاربتعم ناك ول يح لمعلا يف ال ةدارإلا يف ربتعي امنإ نارححلا نأ ىلإ ةراشإ هيف :لإ ةدارإ ناف
 لوخد ريغ نم مدقلا عضو ول يح :ةداع ةروجهم .رادلا يف مدقلا عضو ناكمإل اهاثم يف مدقلا عضو داريإ
 هذه يف ةموصخلاب يليكو تنأ :لاق وأ ءةموصخلاب كتلكو :لحرل لاق نأب :ةموصخلا سفنب ليك وكلا .ثنحي ال
 - هو عَزاََ الر : ى اععت هللا لاق اعرش ةروجهم است ةموصخلا نإف ءازاحي :إ ىلإ فرّصني .امهه وحن و ىوعدلا



 زاجماو ةقيقحلا يف لصف ٠ ۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةموصنلا سفنب لیکو تلا نأل ؛"ال"ب بيجي نأ هغسی امك س ب ب نأ لیکو لل
 هلك وم مصخ

 .ةداعو اعرش روجهم
 «فالح الب ىلوأ ةقيقحلاف «فراعتم زاجم اهل نكي مل نإف ةلمعتسم ةقيقحلا تناك ولو

 لَمَعلا :امهدنعو دللي ةفينح ىأ دنع ىلوأ ةقيقحلاف «فراعتم زاجم اه ناك نإف

 ةطنخلا مم ستة لااا لا نم لك ول يح هدنع اهنيع ىلإ كلذ فرصني ةطنحلا هذه نم لكأي ال فلح ول :هلاثم

 مهتنايدل عرشلا روحهم نع اوعنت نأ نيملسملا لاح نم رهاظلا نأل ؛ةداع روجهملاك اعرش روحهملاو -

 هلك وم ىلع رقأ ول ىح «رارقإلاو درلا ىلع يوتحما باوحلا قلطم ىلإ فرصني ةموصخلا سفنب ليك وتلاف «مهلقعو
 .انباحصأ نم اج رفزو يعفاشلل افالح زاج ءيشب

 9 وأ يعدملا ناك اقع راكنإلا يهو «ةموصخلا ةقيقح نإف ءمصخلا هاعدا ام راكنإب أ :ذلب بی نأ

 نوكت اذّيو ."انريغص محري مل نم انه نيل" ةي هلوقلف ؛اعرش امأ :ةداعو اعرش روجهم .اعرش مارح

 :ةداع امأو «ثنحيف تاذلا قلطم وهو ءزاخملا ىلإ راصيف ءاعرش ةروجهم ابصلا ةفصب ةديقملا تاذلا ةقيقح

 ؛ازاحب راكنإلا وأ رارقإلاب باوحلا قلطم ىلإ ليكوتلا فرصني اذلو «ةداع ةروجهم اعرش روجهملا نألف

 ةقيقحلا تناك لب مهافتلا يف الامعتسا رثكأو بلغأ يأ :فراعتم زاجم ۷٠[ ص :ياشلا] .ةقيقحلا نارجهل
 ليصألا تأل قر هل ناش ف السفر ةا تناك يأ وسلا ىلع ناطهس اقلك كافتو

 خياشم لاق :فراعتملا ريسفت يف اوفلتخا .فالح الب هب لمعلا بجوف «هضراعي ام دجوي مل و ةقيقحلا مالكلا يف

 نإ :رهنلا ءاروام خياشم لاقو «مهافتلا فراعتلاب دارملا :قارعلا خياشم لاقو ءلماعتلاب فراعتلا هب دارملا :خلب

 لكأف ایک لكي ال كلت اذ[ انه لين ءامهوق خلب خياشم هلاق امو ءب ةفينح يبأ لوق قارعلا خياشم هلاق ام

 لماعتلا نأل ؛امهدنع ثنحي الو ءامحل ىمسي هنإف ؛هنيع عقي مهافتلا نأل ؛هدنع ثنحي ريزضخلا وأ ىمدآلا محل

 .ةداع لكؤي ال امهمحل نأل ؛امهيلع عقي ال

 نيعملا وه دوصقملا نأل :ىلوأ .ليلدب الإ هدوجو دنع فلخلا ىلإ راصي الف نكمم لصألاب لمعلا نأل :ةفينح يأ

 - هتقيقح نإف :اهنيع ىلإ .ىلوأ ناكو «همومع تحت ةقيقحلا مكح لوخدل لمتشا هنأل ؛ححرأ انهه يزاحبلا يعملاو



 زاجملاو ةقيقحلا يف لصف ۳۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ف طب اط کت ام لآ ےک :امهدنعو «هدنع ثنحي ال اهنم لصاحلا زبخلا
 ةفينح يبأ

 .اهنم لصاحلا زبخلا لكأبو اهلك ثنحيف «زاجا مومع
 ريس ع اعرك اهتم برشلا ىلإ هفرصضتي "تارفلا نم برشي ال" فل ول اذكو

 .ناك قيرط يأب الا برش وهو .فاراعتملا زاجملا ىلإ :امهدنعو

 نع فلخ :امهدنعو «ظفللا قح يف ةقيتحملا نع ءفلخ هلم يل زاس

 ءامصق لكوتو ىلقتو ىلغت اهنأل ؛فرعلا يف لمعتسم يقيقحلا نعم ا اذهو «ةطنحلا هذه نيع نم لكأي نأ =
 ةطتحلا نيع لكأ ريغب ثنحي ال هدنعف «ةداعلا ف لامعتسالا بلاغ اهنم ذختملا زبخلا لكأ وه يزاحملا نعمل نكلو

 .زاحما مومع ليبس ىلع ةطنحلا نيعو زبخلا لكأب وأ زبخلا لكأب ثنحي امهدنعو
 ةقيقحلا هذهف :اعرك .برشلا ةلأسم يف زاحباو ةقيقحلا ةقباسلا ةلأسملا ف فراعتملا زاحملاو ةقيقحلا لثم يأ :اذكو

 له 5# هنع يور دقو «هيلإ ظفللا فرصنيف كلذك نوبرشي ىرقلاو يداوبلا لهأ نأل ؛اليلق ناك نإو ةلمعتسم
 :لاقي مالكلا نم فراعتملا وه هنأل :فراَعتملا زاجملا ىلإ ."ندعملا' يف اذك انعرك الإو نش يف تاب ءام مكدنع

 فارتغالا وأ عركلاب ناك ءاوس «قالطإلا ىلع اهئام برش هب داريو «تارفلا نمو يداولا نم برشي نالف ونب
 ."نلعلا" قناتك همومي ةقيفحللاالواحت ةيوكلو «فرفلا ةلالدل هيلع لمف تالاب وأ

 ؛ةقيقحلا نعم تاوف دنع الإ تبثي ال هنأ ليلدب ةقيقحلا نع فلح زاجلا نأ يف فالح ال هنأ ملعا :لإ زاجما مث

 نم ال ظفللا فاصوأ نم زاحملاو ةقيقحلا نأ فو ءلضألا روصت نم فلخلا توبثل دبال هنأ يقو ءاي لمعلا رذعتو

 دنع نأ :هحيضوت ءاذك يف لمعتسا ظفل زاجلاو ءاذك يف لمعتسا ظفل ةقيقحلا :اولاق اذهلو ؛نيعملا فاص وأ

 رظن ريغ نم مولعملا لكيهلل دسأ اذه :هلوقب ملكتلا نع فلخ عاجشلل دسأ اذه :هلوقب ملكتلا ي ةفينح يبأ

 ىلع ءانب ةقيقحلا تبثي امك ملكتلا ةحص ىلع ءانب مكحلا تبني مث ؛ةعاجشلا وهو مكحلا ىلإ ةيفلخلا توبث يف

 ةتابإ قا لكيهلل.دسأ اذه :هلوق نع ةعاجشلا تابنإ ف فلح عاجشلل دسأ اذه :امهدنعو ملكتلا ةحص

 نم ال ظفللا فاصوأ نم امهنأ ررقت امل ءامهدنع ةقيقحلا مكح نع زاجبلا مكح ةيفلخ نم دارملا وه اذه :ةيدسألا

 ريسفت يف نوققحملا هراتخا ام اذه لكيملا ةيدسأ نع فلخ عاجشلا ةعاجش نأ دارملا سيلو تاقا علل قاصوأ

 دوصقلملا وه اميف ةلاصإلاو ةيفلخلا رابتعاو «ةرابعلا سفن ال دوصقملا وه مكحلا نأ :اممل ءنيلوقلا ىلع ةيفلخلا

 - ناكف :ةغللا لهأ عامجإب ظافلألا سنج نم زاجناو ةقيقحلا نأ :كلب ةفينح يبألو «هريغ يف هرابتعا نم ىلوأ



 امي لَمَعلا عنا هنأ الإ اهسفن يف ةنكمم ةقيقحلا تناك ول ىح «مكحلا قح يف ةقيقحلا
 ةقيقحلا نكت مل نإو زاحلا ىلإ راصُي هدنعو .اوغل ٌمالكلا راص الإو «زاجملا ىلإ راصي عنام
 راحل ىلإ ٌراَصُي ال "ينبا اذه" :هنم انس ربكأ وهو هدبعل لاق اذإ :هلاثم .اهسفن يف ةنكمي
 .دبعلا قتعي نح «زاجا ىلإ راصي هدنعو «ةقيقحلا ةلاحتسال ؛امهدنع

 :هلوقو ؛"رادجلا اذه ىلع" وأ ؛"ففلأ يلع هل" :هلوق يف ْمكحلا جرحي اذه ىلعو
 اهسفن يف ةقيقحلا ناكمإ زاحبا توبثل طرتشي هنأ يف فالخلا ةرمث رهظيو «ةقيقحلا ظفل نع فلخت ظفل زاحبا =
 ةقيقحلا نكت مل نإو زاحلا ىلإ راصي هدنعو ءاوغل مالكلا راصو ءزاجملا ىلإ راصي ال ةنكمم نكت مل ول ىح امهدنع
 ةيبرعلا بسحب مالكلا ةحص يضتقي زاحملا مكح بترت يعي :ظفللا قح يف ."لوصفلا" يف اذك اهسفن يف ةنكمم

 بترت ناكمإ نع هححص رظنلا عطق عم اددعتو ادارفإو اثينأتو اريكذت قفاوتلاو ءربخلاو أدتبملا ىلع لامتشالا نم
 دبعلا قتعيف «ةونبلا هب دارم "نبا اذه" نع فلح ةيرحلا هب دارم "با اذه" :هلوقف :لإ ينبا اذه .هيف ةقيقحلا مكح

 ءالكلا اذه نأل ؛ةيبرعلا ثيح نم لصألا ةماقتسا وهو «مالكلا اذهب ةراعتسالا حصي ام دجو دق هنأل ؛هدنع

 نأ ةلاحتسال ؛ةقيقحلاب لمعلا رذعت دقو مكحلا تابثال اوشو رو ًادتبم هنوك ثيح نم ةرابعب حيحص

 زاجما :امهدنعو مزاللا ةدارإو موزلملا ركذ قيرطب قتعلا هب داريف «زاحلا نيعتف «هدلاو نم انس ربكأ دلولا نوكي

 نأ يغبتيف «ةونبلا هب دارم همكح نع فلخ ةيرحلا هب دارم يبا اذه مكح يأ مكحلا قح يف ةقيقحلا نع فلح

 زاحما ىلإ راصيف «ضراعب هب لمعلا رذعت نكلو ؛لامتحالا ىلع مكحلل ًابجوم احيحص هعضوم يف لصألا نوكي
 اذه يف دحوي ال زاحملا ةحصل طرش يذلا يقيقحلا ئعملا ناكمإ نأل ؛دبعلا هب قتعي ال وغل مالكلا اذه امهدنعف

 .ركذتف قتعلا وه يذلا زاحا ىلع لمح الف ءرغصألل انبا نوكي نأ نكمب ال انس ربكألا نأل ؛مالكلا

 وهو ةغيصب نعملا توبثل عضوم حيحص مالك يبا اذه :هلوقو «ملكتلا يف اهنم فلح زاحبا نأل :دبعلا قتعي
 ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو .قتعيف «ةونبلا مزال هنأل ؛قتعلا وهو زاحا ىلإ راصيف ءانهه ةقيقحلا عنتما هنأ الإ «ةونبل

 عورفلا غرفتت امهدنع مكحلا قح يقو «هدنع ملكتلا قح يف ةقيقحلا نع فلح زاجا نأ وهو :افنآ روكذملا لصألا
 [7 ص :يقاشلا] .ةيلاتلا

 ريغ وهو نيعت الب امهدحأ ىلع فلألا موزل مالكلا ةقيقح نأل ؛اوغل مالكلا ريصي :امهدنعف :رادجلا اذه ىلع
 .فلألا موزلو ةيرحلا هلمتحي ام هب داري نأو زاحملا ىلإ راصي هدنعو ءلحم,. سيل امهدحأ نأل ؛اهسفن يف ةنكمم



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف 41 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 سن انو "ينا نها :هرمإل لاا اذه ىلع مرا الو يح "يراه" وأ "يدي
 تناك ءاوس «قالطلا نع ازاحمب كلذ لعجي الو «هيلع مرحت ال ثيح (هريغ نم ف ورعم

 نوكيف «حاكنلل ايفانم ناكل هانعم حص ول ظفلل ذه نأل ريكا و دف . زانا اي فعن باقل اقانع ناكل هانم ظفللا اذه نأل ؛ربكأ وأ هنم اًنس رغضأ ةأرملا

 إف « با اذه هلوق الانغ ي دوحجو عم هر الو «ق رهو هلا , ذاق "يا اذه" هلو فالذي «قانتلا وجو ىس ةراغتسا الو :قالظلا وهو همكحل ايفانم

 .هيلع تعي مث هل كلملا تبثي لب بألل كلملا توبث يفانث ال ةونبلا
 بألا

 :ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف
 ةراعتسالا ةحص ىلإ لصوملا

 :نيقيرطب ةدرطم عرشلا ماكحأ يف ةراعتسالا نأ ملعا

 نأل ؛قالطلا نع ازاج لعجي نأ نكميال نبا هذه :هلوق نأ :هلوصحمو ,روكذملا داريإلا نع باوح :خلإ اذه نأل

 .امهنيب ئانتلل ؛قالطلا اهركذب داري الف «قالطلا وهو ًاضيأ همكحلا ةيفانم تناكف «حاكنلل ةيفانم ةيتنبلا ةقيقح

 ةحصصلاو «ةيتنبلا وهو هديؤم تبث ول يأ توبثلا عع وه لب داسفلا لباقي ام :انهه ةحصلاب دارملا سيل :حص ول
 :همامتو ؛قشاع نإ سانلا دنع حص :رعاشلا لاق امك برعلا ةغل يف تءاج توبثلا نيعمب

 نبللا برش نم دهعلا بيرق اي ندبلا بطر اي هحولا حيبص اي

 نمل يقشع اوفرعي مل نأ ريغ قشاع ينإ سانلا دنع حص

 ندبلا يب الخ نيحور ىأر توز یج ورو نحو هجو

 «حاكتلل فانم ةينتبلا نأ امك قتعلا وهو همكحل ايفانم نوكيف كلملل فانم ةونبلا نأب هيلع دري :خلإ فالخب

 فالخب :هلوقب باحأف ؛"نيبا اذه" :هلوق يف قتعلل ةونبلا ةراعتسا حصي فيكف «قالطلا وهو همكحل ايفانم نوكيف

 قيرط فيرعت يف لصف :لاقف زاحنا تاقالع نايب ف عرش تاعيرفتلا نع فنصملا غرف امل :لإ لصف .حلإ اذه

 تناك نإ مهدنع زاجا نإف ,زاحملا نم مسق نايبلا لهأ دنعو ءزاحملا فداري نييلوصألا فرع يف وهو :ةراعتسالا

 لثم نيرشعلاو سمخلا تاقالع نم ةيبشتلا ريغ ةقالع هيف تناك نإو ءاهماسقأب ةراعتسا ىمسي هيبشتلا ةقالع هيف

 تناول وو قاق ةالسرم ف يسم اهرب موزلملاو مزاللاو لحم او لاحلاو «ةيببسملاو ةيبيسلا



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف GY هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ببسلا نيب لاصتالا دوجول :ياثلاو .مكحلاو ةلعلا نيب لاصتالا دوجول :امهدحأ

 ب ياثلاو ,نيفرطلا نم 9 ةا كه جو طع لا مكحلاو ضحا
 مكحلاو بيسلا نيو: لابشتألا مكحلاو ةلعلا نيب رلاصتالا

 .عرفلل لصألا ةراعتسا رهو نارا دعلا نع ایکس

 نم نوكي دق ةبسانملاو «زاجملاو ةقيقحلا نيب ةبسانمو لاصتال يزاحملا ئعملل ظفللا لامعتسا ةراعتسالا :ةراعتسالا =

 نك تالف بج نم نوكي دقو ةعاحسلا وهو هالا اخت ىملا هوحول افشا ىمسي عافسلاك قلل يح

 ؛تاذلا ثيح نم لاصتا امهنيب نكلو «ضرألا نم نئمطملا ناكملا :برعلا مالك يف طئاغلاو اطئاغ ثدحلا ىمسي
 ىلع زاجلاو ةراعتسالا مث «ةرواحج امهتاذ لاصتال طئاغلا مساب ىمسيف ءانععظم اناكم راغ قيدحلا دارأ نم لك نأل

 هل يه نم ريغ ىلإ مكحلا ةبسن وه يلقعلاو «هل عضو ام ريغ يف لامعتسا وهف يوغللا امأ «يلقعو يوغل :نيعون
 عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسا :راعتسملاف ءلسرمو راعتسم : نيعون ىلع يوغللا مث «لقبلا عيبرلا تبنأ :لاقي امك

 :هج وأ ةعبرأ ىلع راعتسملا مث «هيبشتلا ريغ ةقالعل هل ع وضوملا ريغ يف ظفللا لامعتسا لسرملاو «هيبشتلا ةقالعل هل

 هب هبشملا هب داري و هبشملا ركذي نأ يهو :ةيانكو «مامحلا يف دسأ وحن هبشملا ةدارإو هب هبشملا ركذ يهو :ةحرصم

 مئالم ركذ يهو :ةيحيشرتو «روكذملا هبشملل كورتملا هب هبشملا مزال تابثإ يهو :ةيلييختو «ةحرصملا سكع يأ
 :رعاشلا لوق يف ةثالثلا هذه لاثم «هنم راعتسملا

 .عفني مل ةميمت لك تيفلأ اهرافظأ تبشنأ ةينملا ذإو

 مئالملا وهو بشنلا ركذو ؛ةيليصختلا لاثم ظافلألا يهو مزاوللا ركذو «ةيانكلا لاثم عبسلا ةدارإو ةينلا ركذف

 ؛عيبلا لثم هل ًاعوضوم نوكي نأ نودب ةلمحلا يف مكحلا ىلإ ايضفم نوكي ام وه :ضحلا ببسلا .ةيحيشرتلا لاثم
 ىلإ يضفي هنإف ؛قاتعإلا لثمو «هل اعوضوم نكي مل نإو يراوحلا فداص اذإ ةعتملا كلم توبث ىلإ يضفي هنإف
 ىلع قلطي دق ببسلا نأل ؛ضحلا ببسلا دكأو «هل اعوضوم نكي مل نإو يراوحلا فداص اذإ ةعتملا كلم ةلازإ
 ."ندعملا" يف اذك لحلل ببس حاكنلاو كلملل ببس ءارشلا :لاقي 1 راح ةلعلا

 دحاو لك نأل ؛ةلعلا هب دارتو مكحلا ركذي نأو ,مكحلا ةدارإو ةلعلا ركذ زاج يح نيبناحلا نم يأ :نيفرطلا نم

 ةلعلاو «دوجولا ثيح نم ال اعباتو اهيلإ افاضم نوكيف «ةلعلاب الإ تبثي ال مكحلا ذإ ؛رسمحآلا ىلإ رقتفم امهنم
 «راحما حاكنو رمخلا عيب :وحن هيف مكحلا عرش روصتي ال لحم يف ةعورشم نوكت ال ىح اهمكحل الإ عرشت مل
 رخآلاب امهنم دحاو لك لاصتا ىوتسا كلذك ناك اذإو «ضرغلا ثيح نم هل ةعبات مكحلا ىلإ ةرقتفم تناكف

 =.نيبناحبا نم ةراعتسالا زاوج معيف



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف و هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 مث هعابف دبعلا فصن كلمف "رح وهف ادبع تكلم نإ" :لاق اذإ اميف :لوألا لاثم

 ادبع تيرتشا نإ :لاق ولو .دبعلا لك هكلم ف عمتجي مل ذإ ؛قتعُي : م رخآلا ففصتلا كلم
 دحاو تفقو يف وك دملا دبعلا ن 8

 ولو «يباثلا فصنلا قتع َرَحَآلا فصنلا ىرتش ڈا مث «هعابف دبعلا فصن ىرتش اف رح وهف

 ديلا نهو غ

 ؛كلملا ةلع ءارشلا نأل ؛ زاحبا قيرطب هتين تحص كلما ءارشلاب وأ ئيلارشلا كللملاب يع

 يف افيفخت نوكي اميف هنأ الإ «نوفرطلا نم لولعلاو الا نو ةراعتسالا تق ةيكس كالا
E aSكلملا وهو ءارشلا ىهو  

 («قلاط تنآ هپ :كیرو ٥ رح تأ هدا «هسكع نود مكحلل ببسلا يأ :لإ لْصألا ةراعتسا وهو =

 :لوقي نأو «ةرح تنأ هب ديريو قلاط تنأ :لوقي نأ زوجي الو «حاكنلا هب ديرتو كنم يسفن تعب :لوقت وأ

 ثيح نم هيلإ جاتحي ال ببسملاو «توبثلا ثيح نم ببسلا ىلإ جاتحم ببسملا نأل ؛كتعب ديريو كتحكن

 ضعي يف ًاقافقثل' هعم لصتح اإ ةا كلم لاوزو, ةقرلاا كلم لاوز لحال الإ عرشي. مل .قانعلا نآلا ةيعرنعلا
 ناك“ اذإ اميف يأ لاوحألا ضعب يف اقافتا هعم لصح اإ ءطولا لسو «ةبقرلا كلمل عرش اإ عيبلا اذكو ءتايحألا
 ين :ىاعت هلوقك سلا ات سلا ناك اذإ الإ ءببسلا هب داريو ببسملا رك ذي نأ زوجي الف «ةمأ عيبملا

 "راونألا رون" ىف اذك نييئانللا نم راقفالا ءىيئيف ءبتعلا نم الإ نوكي ال رمخلا نإف ةقيآلا ارم رسغأ ازا

 نأ ىرت الأ ًافرع دبعلا كلام هنإ :لاقي الو دبعلا كلمن فصوي ال رحآلا فصنلا كلم دعب هنأل :للإ عمتجي ل ذإ
 مهرد اتئام هكلم يف عمتجي م امل نكل «ةقرفتم ةدايزو اهكلم هلعلو «طق مهرد يئام تكلم ام هللاو :لوقي العر

 ."ندعملا" ف اذك اقداض نوكي

 ديقتي دق قلطملا نأ وهو «عرشلا يف ررقتم لصأ ىلع نيتلأسملا نيتاه نيب قرفلا راسو :حل! يناثلا ففصنلا قتع

 فرعلا مكحب عامجإلاب ديقتي كلملا قلطمف «دلبلا دقنب ديقتي مهردلا مسا قلطمك اضيأ ةداعلاو فرعلا ةلالدب

 .مهفاف هقالطإ ىلع ىقبيف «فرعلا اذه لثم دحوي مل ءارشلا يفو ءاضيأ

 ةنايذ قدضيو قصنلا قعيت كلما ي نيفضتلا:عامتحا طرتشي "الا مارشلا: كلاب قع نإ ئي ةا تحف
 طرتشي كلملا ءارشلاب نع نإو .يضاقلا هقدصيف هيلع ظيلغت هيفو ءزوجيف ةلعلل مكحلا ةراعتسا هنأل ؛ءاضقو

 ال نكلو ءزوجيف اهمكحلا ةلعلا ةراعتسا هنأل ؛ةنايد قدصيو «يقابلا فصنلا قتعي الف «هكلم يف :يأ هيف عامتجالا

 هركذ امك ةراعتسالا ةحص مدعل ال ةمهتلل ؛هلوق لبقي الف «هيلع فيفخت هيف ام ىون هنأل ؛يضاقلا هقدصي

 ۷٦[ ص :قاشلا] دقي بفتصملا



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف ٤٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لأ نبي نضل ر زل

 .ةراعتسالا ةحص مدعل ال «ةمهّتا نعل ةصاح ءاضقلا ىح يف َقَدَصُي ال هقح

 هتقيقحب ريرحتلا نأل ؛حصي قالطلا هب ىونو ' كئررح' :هتأرمال لاق اذإ :ناثلا لاقمو
 کاو بسلا اط ةراعتساللا

 كلم لاوزل اضحم ايبس ناكف قرا كلم لاوز ةطساوب علضبلا كلم لاوز بحجوي
 لكلا هب ديرأ رصع یه

 اراخم لعج ول :لاق قي الو ةعنلا كلم لزم وه يذلا قالطلا نع راعتسُي نأ زاجف نأ
 ري رحتلا

 دي :لوقتن انأل ؛قالطلا حيرصك اًيعجر هب عقاولا ق ةقالطلا نوكي "نأ يحول قالطلا نع

 ليري ال یعحرلا ذا ؛نئابلا يف كلذو «ةعتلا كلمل ليزا نع اب «قالطلا نع ًازاحب هلع
 رسا فداطلا ظفل

 . ةعتملا كللم

 لر اا ناک ناو رهو ظ1ظ1111111 111

 ىلع ظفللا ءاقبإ ريدقت ىلع وه ررضتي اميف ثحبلا نأل ؛هيف مهتم اذه عم هنكل «نطبم رمأ راهظإ يف لوقلا

 .لوبقم ريغ مهتملا لوقو ؛ةقيقحلا
 لاوز بج وي ةبقرلا لاوز ةطساوبو (ةبقرلا كلم لاوز بجو تیک ريزتستلا نأ وعي :خ! هتقيقحب ريرحتلا نأل

 للختي ال يلا ىه ةلعلا نأل ؛هل ةلع ال هيلإ ايضفم هنوكل ؛ةعتملا كلم لاو اهنج اسف ترشا ناكف «عضبلا كلم
 ريرحتك ةعتملا كلم لاوز نودب دحوي دق ريرحتلاو «مكحلا نع كفنت ال ةلعلا نألو ءةطساو ا ثنو اهن

 ."ندعملا" يف اذك امهوخن و ةعاضرلا نم تحألاو «دبعلا

 ريغ هيلإ فاضملا لحما نال ؛ةينلا ىلإ جاتحي امنإو «ببسملا ةدارإو ببسلا ركذ قيرط ىلع :حلإ راعتسُي نأ زاجف

 نإف ؛حاكنلل كيلمتلا ظافلأ ةراعتسا فالخب ءزاحبل نييعتل ةينلا ىلإ ةمدخلا فصو ةقيقح لمتحي وهف ءزاحبا اذهل نيعتم

 .ةيرحلا ىلع الإ لدت ال دبعلا ىلإ هتفاضإ نأل ؛نيبا اذه ةراعتسا اذكو «حاكنلا ىلع الإ لدت ال ةرحلا ىلإ اهتفاضإ
 :هلوق يأ ظفللا نوكيف «قالطلل ةراعتسا "كتررح" :هلوق يأ هنأ مهوت وه :داريإلا لصاح :لإ لاقُي الو
 نود يعحرلا عقي هبو «حيرصلا قالطلا وهو «هنع بونملا مكح هل بئانلاو « كتقلل "باس انا "قلتو رج"

 عقي يح حيرصلا قالطلا وه سيل ببسملا نأ :باوحلا لوصحمو «حصت ال اأ عم ةعجرلا حصي نأ مزليف «نئابلا
 وه امنا قال صم هنأ یف الو عةعتملا كلل ليزملا يعم نع هراعتسا نوكيف ةعتملا كلم لاوز لب (يعجرلا هب

 هنأل ؛يعجرلا ال ةعتملا كلمل ليزملا وه هنأل ؛نئابلل راعتسم "كتررح" يأ هنأ ىلإ رمألا لوؤيف ؛نئابلا قالطلا

 ."لوصفلا" يف اذك هيلع ئببم وه اذكف دساف هابتشالا ءاشنمف «هل ةعجرلا حصي مل الإو ءجوزلل ةعتملا كلم ليزي ال



 _ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هب تبثي نأ زاج لصألا نأل ؛حصي ال ديرحتلا هب كونو "كط تكا لاق ولو

 تس لو تبثي نأ زوجي الف ع رفلا تو چرا

eبج وت اهتقيقحب ةبهلا نأل ؛ ؛عيبلاو كيلمتلاو ةبلا ظفلب ٌحاكنلا دعني :لوقن  

 یا ب ؛ةبقّرلا كلم

 حاكنلا ةبهلاب داري ناب ةبحلا ظفل

 حصت الف «ببسلل مكحلا ةراعتسا يأ لصألل عرفلا ةراعتسا انه ةراعتسالا نأل كلذو ؛قتعت ال يأ :حصي ل
 قالطإلل ع وضوم قالطلا نإف ؛عضولا لصأ يف قاتعإلاو قالطلا نيب ةبسانملا مدعو «ع رفلا نع لصألا ءانغتسال
 ثادحإ نيبو قالطلا يف عناملا عفر نيب ةبسانم الو «ءيشلا يف قالطنالا ةوق ثادحإب ال «قالطنالا نم عناملا عفرب

 قاتعإلاو قالطلا نيب ةبسانم الو «نعملا يف امهنيب ةبسانملا مدعل ؛انه ةراعتسالل هجو ال هنأ نيبت اذهو «قاتعإلا يف

 عرفلل لصألا ةراعتسا وهو «نيفرطلا دحأ نم ةحلاص ةبسانملا هذهو «مكحلاو ةيببسلا ثيح نم لاصتالاب الإ

 YY-۷٦] ص اا اذه يف امك لصألل عرفلا ةراعتسا نود مدقت امك

 لاقو «ديبعوبأو روثوبأو كلامو ءحلاص نب نسحلاو يروثلاو دهاجم لاق هبو ءانبهذم اذه :خإ كيلمتلاو
 :هوجو مهل «يرهزلاو ءاطعو بيسملا نب ديعسو دمحأ لوق وهو ؛جيوزتلاو حاكنلا ظفلب الإ زوجي ال :يعفاشلا
 فانم حاكنلا نأ :اهنمو ؛كولمملاو كلاملا نيب جاودزا الو مضلا وه حاكنلاو «قيفلتلا وه جيوزتلا نأ :اهنم
 :اهنم :هوجو اضيأ انلو «هب دكأتل هفاني مل ولو حاكنلا دسف رحآلا نيجوزلا دحأ كلم ول اذلو «داري الف كيلمتلل

 ةعئملا كلمو «ةبقرلا كلم ةطساوب اهلحم يف ةعتملا كلل ببس امهلاثمأو ةبملاو كيلمتلا نإ :هكلي فنصملا لاق ام

 كلاملا نيب رهاظ مضلاو «ببسلل ببسملا ما راعتسي ال هنأل ؛سكعي الو زاجلا قيرط ةيببسلاو «حاكنلاب تبثي
 وهف ةحاحلل عرش امنإ حاكنلاو «عضوملا بلق وأ ةجاحلا مدعل وه امنإ داسفلاو «ةيلحلا دنع ءطولاب هك ولممو

 لزعلا عنمو «ئكسلاو ةقفنلاو رهملا بوجو نم بحاوملا يئانتل وأ «جورفلا يف ةمرحلا لصألا ذإ ؛يرورض
 ظفللا نييعت يف فيرشت الو «سكاعتلا وأ طقف ضعبلاو لكلا ةيكولمم يف وأ ؛حاكنلل قوقحلا نم اهريغو مسقلاو
 ةينلا بجي ال هنأ وأ «جراح ظفل وأ ةنيرقلاو «رذعتلاب دارملا ىلع دوهشملا عالطإ اندنع بجيو «صنلاب تباث ريغ هنأ ىلع

 طقس دقف ءاندنع ظفللا نومضمت.دقاعلا ملع بجي ال امك عالطإلا بجي ال وأ ءاقلطم بجي ال وأ ءرهملا ركذ دنع
 .خلإ اضحم اببس ةبملا تناك مرج الف اذكه ةبحغلا بجوم ناك اذإف :ل | ةبحل تناكف ."لوصفلا" يف اذك مههوجو



 ةراعتسالا قيرط فيرعت يف لصف :O هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .حاكنلا ظفلب ةبهلاو عيبا دعني ال نح سكني الو .عيبلاو كيلمعلا ظفل كلذكو

 الو :لاقي ال .ةينلا ىلإ هيف جاتحي ال زاحا نم عونل ًانيعتم لحلا نوكي عضوم لك يف مث
 زاجا ةين عضوملا كل

 حاكنلا ةروص يف زاحبلا ىلإ راصي فيك ءامهدنع اشا ةا طرق ةقيقنللا ناكمإ كاك
 نيحاصلا ةدار

e rma 

 ةرجلا + | يابس

 .هتاوحأو ءامسلا 24 اذه راصو

 لاق اذإ امك :خلإ عضوم لك يف مث .حاكنلا نع راعتسي نأ زاجف «ةعتملا كلل ببس :خإ كيلمتلا ظفل كلذكو
 نإف انيق راجا نوكل ؛ةينلا ىلإ هيف ةحاح الو «حاکنلا دققعتي ؛«فلتكلم :تلاقف "كلسفن يكلم" :ةيبنجألا ةرحلل

 هنأل ؛ةينلا نودب كيلمتلاو «ةبحلا ظفلب حاكنلا دقعني هنأ :لصاحلاو ءانهه لامتحا الو «نيلمتحلا كأ ينل ةا

 .ءاغلإلا نع ارذح ةعتملا كلم نع ازاحم راصف «ةرحلا يف ةبقرلا كلم وهو ةقيقحلا تابثإ رذعت
 وهو زاخحما نيعت ةيبنجألا ةرحلا :يأ كيلمتلا ظافلأ فاضأ اذإ امك «ةين الب تبثي لب زاحلا ةين يأ :ةينلا ىلإ

 ةدارإ لامتحال ؛قالطلا وهو زاحملا نيعتي ال ثيح ةحوكنملا ةرحلا ىلإ قتعلا ظافلأ فاضأ اذإ ام فالخب «راتحملا

 ."ندعملا" يف اذك ةينلا ىلإ جاتحيف «ةمدخلا نع قتعلا وهو ةقيقحلا

 زاحملا ةحصل نأ لاحلاو ءازاحب حاكنلا هب داري فيك اثم كل يسفن تبهو :اهوق نأ :داريإلا لصاحو - لاح

 لحمو «لام سيل رحلا نأل ؛نكمي ال ةبهلاو عيبلاب ةرحلا كيلمت يهو انهه ةقيقحلاو «هحوب ةقيقحلا ناكمإ طرش
 "تعب" وأ "كل يسفن تبهو" ةقيقحف «عيبلا وأ ةبهلاب ةكولمم نوكت نأ نع ىبأي ةرح اهوكف «لاملا وه امنإ دوقعلا

 ناكمإ وهو ءطرشلا ءافتنال ؛حاكنلا وهو يزاحملا هانعم ةدارإ حصي الف «ةنكمم ريغ ةرذعتم كلم "يسفن تكلم"و

 اديها يف اذك خلإ برحلا رادب تقحلو تدترا نأب رو وأ ةبهاب ةرحلا كيلمت نأ :باوجلاو «ةقيقحلا

 و نينيميلا نيذمت ةرافكلا بحت هنإف ؛ايهذ رجحلا اذه نبلقيل وأ ؛ءامسلا سميل فلح اذإ :ءامسلا شف ريظن

 كيب سوس ليسو ياض ب اسوا بحت ال ةرافكلا تتناك

 لا ةا ا. نکلا يلا روض عدعل ةةراقكلل اس قمت ال هتاف ؟سومفلا نيمبلا قام قلب توفل لسألا

 ."لوصفلا" يف اذك ةرافكلا ىلإ يداعلاو «لاحلا لقتنا ءايلوألل ةمارك تانكمملا نم انهه



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

FEةيانحلاو حيرصل يف لصف هدا اة علل : 

 هنأ :همكحو .هلاثمأ و تيرتشاو تعب :هلوقك ءارهاظ هي دارملا نوكي طظفل حيرصلا

 ظفللا كلذب

 هنأ :همكح نمو «عادن وأ تعب وأ رابحإ نم ناک قيرط يأب هانعم كوب بچ

 .ةينلا نع ينغتسي

 ىون «قالطلا عقي "قلاط اي" وأ "كتقلط" وأ "قلاط تنأ" :هتأرمال لاق اذإ :انلق اذه ىلعو
 ةينلا نع عءانغتسا

 ترآ :ةلبعل لاق ولاذكو .وني مل وأ قالطلا هب
 نب 3 وأ "قلق ىلا وأ املا

 كر هطيل ديرب نكلو# :ىلاعت هلوق نأل ؛ةراهطلا ديفي ّمُميِتلا نإ :انلق اذه ىلعو

 ,ةيرورض ةراهط هنإ :امهدحأ :نالوق هيف يعفاشللو هب ةراهطلا لوصح يف حيرص

 "تعب" :هلوق نم فلؤملا هركذ ام ةقيقحلا نم حيرصلا لاثم راج وأ هقيفح تاك ارس ةا اونو :ارهاظ

 [55 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .اهترمث نم يأ ةرجشلا هذه نم تلكأ :زاجلا نم حيرصلا لاثمو «"تيرتشا"و

 [4 4 ص :يشاوحلا ةدمع].ام هجوب هيف ءافخإل وأ دارملا رهاظ هنأل ؛وني مل وأ ىون يأ :ناك قيرط ّيأب

 فرصي نأ دارأ ول امأ ةينلا ىلإ ةجاح الف ءمكحلا باجيإ يف هانعم ماقم مئاق هظفل نيع نأل ج! هنآ هم نمو

 يف ةحيرصلا ظافلألا نم ديقلا عفر ىون اذإف «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف كلذ هلف «هلمتحم ىلإ هبجوم نع مالكلا

 ."نانعلا" نادك مانق ل ةتايخ قفس يرحل ى ةه فلآ طافلألا نم لمعلا نم ةيرحلا ىون وأ «قيلعتلا

 "قلاط تنأ" هناسل ىلع یرحف د ديلا :لوقي نأ دضق ول يح ةعيزعو دصق ريغب تبثيف :ةينلا نع ينغتسي

 ."يماحلا قيلعتلا" يف اذك هدصق ريغب قالطلا عقي

 تابثإو ةساجنلا ةلازإل عوضوم ةيآلا کریمی :ىلاعت هلوق نم دافتسملا "ريهطتلا" ظفل نأل :حیرص

 .قالطإلا ىلع رهطم مميتلا نوكي نأ هحيرصب صنلا ديفيف «ةراهطلا

 ؛ىرخأ ةرورض ةرورض رخآلا ضرفللو «دحاو ضرفب عفترت ةرورضلاو ؛ةرورضلا ةهحل ةعورشم يأ :ةيرورض

 اممم َءاَم اوُدجَت مل :ىلاعت هلوق قالطإ :انلو «ضرفلل عبت لفاونلاو ننسلاو ءاضيأ تقولا لبق ةرورض الو
 - ءامدعو ادوجو لصألا مكح فلخلا مكحو «ءاملا نع فلخ هنألو «ةيآلا



 ةيانكلاو حيرصلا يف لصف - 4۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ثدحلل رتاس وه لب ةراهطب سيل هنإ :ٌرخآلاو
 مميتب نيضرفلا ءادأو تقولا لبق هزاوج نم .نييهذملا ىلع لئاسملا جرح اذ د ٠ نلعو

 تنقل ادت هدنع "ل اندنع

 معلا وأ «سفنلا فل ف وح ل ودب هزاوج و «نيئضوتملل ميتال ف ا
 ةدنع "ل اندنع

 .ةراهطلا ةينب هزا وجو ةزاننملاو ديعلل هزاوحو ءءوضولاب
 هدنع ل اندنع

 .ةيانكلا ةا اف راعتم ريصي نأ لبق :زاجاو .هانعم رتتسا ام يه :ةيانكلاو

 يف نابح نبا هاور ثيدحلا "ءاملا دجي مل ام نينس نيرشع ىلإ ولو ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا" : هلوقلو -
 :يذمرتلاو دواد يبأل ةياور يفو «رذ يبأ نع اهن مكاحلاو يذمرتلا هححصو ؛نئسلا باحصأو ؛"هحيحص'"

 . لوصفلا يف اذك "ملسملا روهط'
 «جراخ سجنب سيل ءاملا ةيؤر نأ عم ءاملا ىأر اذإ قباسلا ثدحلا مكح دوعي اذهو «هل عفار ال :ثدحلل رتاس

 ثدحلا نأ ملعف ءدوعي ال لئازلا نأل ؛ءاملا ةيؤرب داع امل قباسلا ثدحلل اعفارو ةقلطم ةراهط مميتلا ناك ولف

 هنإ :لوقن نحنو «ثدحلل ارتس هلامعتسا عراشلا لعجو «ةرورضلل ثدحلا عم ةالصلا تحيبأ نكل قاب لوألا

 وهو حيرصلا صنلا فالح هفالح ناكف «ةيآلا 4ہک رھیا :ىلاعت هلوق وهو «صنلا حيرصب ةقلطم ةراهط
 ءادتبا مميتلا رابتعا دوحجو طرش ءاملا لامعتسا ىلع ةردقلا >7 نأل ؛ءاملا ةيؤرب قباسلا ثيدحلا داع امنإو (حيبق

 .قباسلا ثدحلا دوعيف طرشلا مدعل ؛مميتلا عفتري هلامعتسا ىلع ةردقلا دنعف «ءاقبو
 .اًضيأ هدنع زئاج دوجسلاو عوك رلاك نيضرفلا قلطم ءادأ نأل ؛هب انديق نيتضورفملا نيتالصلا يأ :نيضرفلا ءاذأ

 .ضرفب سيل هنأل ؛ةرورضلا مدعل ؛ال هدنعو زوجي اندنعف ءاقوف فاح اذإ ءادتبا وأ ءانب هتااصل يأ :ةزاوج

 نبا نع 'راثآلا ناعم" يف يواحطلاو ؛"هفنصم" يف ةبيش يبأ نبا و "هلاك" يف يدع نبا هاور ام هل :خلإ ديعلل
 «فوقوم باوصلا :يدع نبا لاق «"لصو مميتف ءوضو ريغ ىلع تنأو ةزانحلا كتئجاف اذإ" :ًاعوفرم اد سابع

 رثالل هعابتا ةدشو «نيطق رادلا هجرخأ "اهيلع ىلصو مميتف ءوضو ريغ ىلع وهو ةزانجب ىتأ هنأ" رمع نبا نعو

 ال يتلا ءامسألا نم يهف ريغ هب ديرتو ءيشب ملكتت نأ يه :ةغللا يف ةيانكلا :ةيانكلاو .عفرلا مكح ىلإ عفر
 ؛ةنيرقلاب الإ فرعي ال ارانتسا امي دارملا رتتسا ام يه :حالطصالا يفو ازا وأ تناك ةقيقح ةنيرقب الإ مهفت

 هانعم ناك نإو راتتسالا هب نيدصاق هولمعتسي نأب كلذو «لامعتسالاب نوكي ةيانكلا يف راتتسالا لوصح و و

 [45 ص :يشاوحلا ةدمع] .احيرص ريصي ًافراعتم هتروريص دعبو :خإ نأ لبق زاجناو [۸۲ ص :يقاشلا] .ةغللا يف ارهاظ



 ةيانكلاو حيرصلا يف لصف 4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نم هل دب ال ذإ ؛لاخلا ةلالدب وأ ءةينلا دوجو دنع اه مكحلا توبث :ةيانكلا مكحو
 ٠ ت م رق

 .هوجولا ضعب هب حج رتیو «ددرتلا هب لوزي ليلد
 4 هت راست نم ليلدلا ف ر ا

 راتتساو ددرتلا نعمل «قالطلا باب يف ةيانك ميرحتلاو ةنونيبلا ظفل يمس ىعملا اذهو
 هوجولا لامتحا نم

 .قالطلا لمع لمعي هنا ال دارملا

 ةيانكلا 8 ددرتلا نعم دوجولو (ةعج رلا ةيالو مدع قح يف تايانكلا مكح هنم ٌعرفتيو

 دحل ا هيلع ٌماقي ال ةقرسلاو انزلا باب يف هسفن ىلع ّرقَأ ول يح «تابوقعلا ام ُماَقْي ال
 ١ ةيانكلا قيرطب ٠ ةيانحلا

 هب تدرأ وأ «تيون :لاق نأب «هيناعم دحأ همالك نم ىون ملكتملا نأ عماسلا ملع نأب :لإ ةينلا دوجو دنع
 لاق نإو «لاحلا ةلالدب قالطلا امي عقي هنإف ؛قالطلا ةركاذم لاح قالطلا تايانكك لاحلا ةلالدب ملع وأ دک

 عقيو هانعم تبني ًالثم قالطلا ظفلب نعم وني مل نإو ملكتملا نإف ؛حيرصلا فالخب «قالطلا هب يونأ ال :ملكتما
 :ةيرايتخالا رومألا نم ظفلتلا نأل ؛ةدوجوم ةينلا لب ةينلا ىلإ ةجاح الف «هانعم ماقم مئاق هظفل نإف «قالطلا

 .ةدارإلاب ةرداص اهلك يهو

 لصح "مارح وأ نئاب تنأ" :ليق اذإ هنأل ؛اهسفن يف دارملا ةرهاظ اهنأ عم قالطلا باب يف ةيانك تناك امنإ :ةيانك

 «تاريخلا نع وأ «ةيصعملا نع وأ «حاكنلا ةلصو نم نوكت نأ لمتحت اهقح يف ةنونيبلا نأل ؛راتتسالاو ددرتلا هيف
 نم هريغ ىلع وأ «جوزلا ىلع امارح نوكت نأ لمتحت ةمرحلا اذكو «عرولاو نسحلاو فرشلا يف اهلاثمأ نع وأ
 تبث اذإف ءزوربلاو جورخلا نع وأ «نيدلاولا نع وأ «تاريخلا نع وأ «يصاعملا نع ةعونمب نوكت نأو «لاحرلا
 باب يق يأ انهه ةيانك يمس اذلف «مارح وأ نئاب تنأ الغم :ةلوق خه ةداره رسما هوجو نم اهيقأ لامتجالا

 نع تايانك ظافلألا هذه تناك ول :لاقي نأ :وهو ءردقم لاكشإ باوح ىلإ ةراشإ :لإ لمعي هنأ ال .قالطلا

 دبعو رمع بهذم وهو ني يعفاشلا لاق امك يعحرلا قالطلا عوقو يف قالطلا لمع ةلماع تناكل قالطلا

 نأ :باوجلا ريرقت «قالطلا نع تايانك امنأ وهو رمألا لكشأف «نئابلا مكدنع اه عقاولاو ءار دوعسم نب هللا

 ظافلألا رئاسك اسو اطامتحال «تايانك ىمسي امنإو ءاهابج وع لمعتف «ةمرحلاو ةنونيبلا نم قئاقح ظافلألا هذه

 ."ندعملا" يف اذك قالطلا حيرص نع اب ئكي اهنأ ال تايانكلا يف ةراتتساك اهدارم رتتساف «ةكرتشملا

 توبث ىف روصقو ةهبش تايانكلا فو «ثيدحلاب تاهبشلاب ءىردنت انفأل ؛فذقلا دحو انزلا دحك :تابوقعلا

 .روك ذملا راتتسالل ةبجوم



 تالباقتملا يف لصف 1 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :رعألا .لاقف اراب لك هشنق قلو .ةراشآلاب سوعألا ىلع دحل ا ماقي ال ئعملا اذهلو
Ff ددارتلا يأ 

 .هريغ يف هل قيدضتلا لامتحال ؛ةيلغ دحلا بجي ال «"تقدص"

 :تالباقتملا ف لصف

 تياالباشتملا ©” رم لمحماو لكشملاو يفحلا نم اهلباقي ام عم مكاو رّسفملاو صنلاو رهاظلا امي ين

 ؛ىعملا اذه يف ةرصاق ةيانكلاو «دوصقملا اذه يف ماتلا وه حيرصلاو ؛ماهفإلل عوضوم مالكلا نأل :حيرصلا ظفللا

 اهنإف ؛تارافكلاو دودحلا يهو «تاهبشلاب أردي اميف توافتلا اذه رهظف «ةينلا ىلع اهيف دوصقملا لوصح فقوتل

 .انزلا دح هيلع بجي ال 0 اعا ةئالق ثعماج ينأب هسفن ىلع رقأ اذإ امك ةيانكلاب تبثت ال

 للا تح ملف ةفلد انعم لمتحا امل قيدضتلا نکل ءةيانك فدق فذاقلا قيدصت نأل :هيلع دحلا بخ ال

 .فذقلا يف احيرضت نكي ملف هريغ يف تقدص وأ «نآلا تبذك ملف اذه لبق هنقدص كنأ لمتحيف

 كلذب نايبلا هوجو نايب يف عرش مظنلا كلذ لامعتسا هوحو نايب نم هلي فنصملا غرف امل :اصف

 لهآ دنع تالباقتملاو تاداضتملا نأ ىلإ ةراشإ تاداضتملا يأ :تالباقتملا يف [47 ص :ىشاوحلا ةدمع].مظنلا

 فاالخغ ةدحاو ةهج نم دحاو نامز فو ءىدحاو لح يف نيرمألا حامتحجا مدع وهو «دحاو ءيش لوضألا

 .لوقعملا يف ةروكذملا دويقلا يقاب عم نيدوحولا نيرمألا عامتجا مدع نع ةرابع مهدنع لباقتلا نإف ؛لوقعملا لهأ

 [ 47 ص :يشاوحلا ةدمع].لصألا يف ةفص ناك دقو ةيمسالا ىلإ لقن رهاظلا ظفل نأ ىلإ ةراشإ هيف :ًمسا

 ءاوس «دارملل اقوسم هنوك صنلا يف ربتعملا نأ امك ال وأ هل ًاقوسم ناك ءاوس ؛هعامس درجمب يأ :عامّسلا سفن

 يفو ءال وأ خسنلا لمتحا ءاوس «ليوأتلاو صيصختلا لامتحا مدع رسفملا فو ءال وأ ليوأتلا وأ صيصختلا لمتحا
 «موهفملا بسحب ةزيامتم دوحولا بسحب ةلحادتم ماسقألا نوكت هذه ىلعف «كلذ نم ءيش لامتحا مدع مكحلا

 طرتشي هنأو «ةنئابتم ماسقأ اهنأ مهنيب روهشملاف ؛نيرخأتملا يأر ىلع امأو ؛نيمدقتملا يأر ىلع اذه ةيثيحلا رابتعاو

 ؛«صيصختلاو ليوأتلا لامتحا عم قوسلا صنلا يفو ءاهيف ارهاظ لعجي يذلا ئعملل قوس هنوك مدع رهاظلا يف

 . لوضألا ةأرم' قاذك اشيأ ةن مكحلا يقو ,خسنلا لامتحا دوحو عم اهلامتحا مدع رسفملا يقو



 تالباقتملا يف لصف 81 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 علا هللا لحأو :یلاعت هلوق يف هلاثمو .4 .هلجأل 00 نعام يعفو .لّمأت ريغ نم

 م دافكلا ُهاعّذا امل ادر ءابّرلاو عّيبلا نيب ةقرفتلا نايبل تقيس ةيآلاف «ابّرلا َمّرَحَو

 ابرلا ةمرحو عيبلا لح  ملع دقو «ابّرلا لثم شم عيل مّ س یا اک يف
 ىلإ رظنلاب

 ارل ةمرخو عيل لح يف 8 یر وایرس عسا

 لکا و نلت کور اما :يأ انيب یک ورتب سا وف ویا ہب قرفلا ؛ مآ ريغ نه

 يف همدعو حيرصلا يف لامعتسالا ةرثكب الإ سيل رسفملاو صنلا نيبو حيرصلا نيب قرفلاو ءروهظلا درحج هيف لب

 [70 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .رسفملاو صنلا
 يف نعمل رهاظلا ىلع احوضو دادزا ام وه :حالطصالا يقو .عافترالاو روهظلا هانعم :ةغللا ف صنلا :صنلاو

 نوكي ام قوف ماتلا ءالجالاو حوضولا دادزي اهيو ءاقايس وأ همالك ىلع ًاقابس هنم ةنيرقب الإ ملعي ال ملكتملا سفن

 [۸۷-۸۸ ص :يفاشلا] .روهظلاو حوضولا نم اهسفن ةغيصلل
 يف صنلاو رهاظلا كارتشال ؛روهظلا دادزيف «مالكلا ىلإ مضت ةنيرقب فرعي قوسلاو «هبجوم لحأل يأ :هلجأل
 ىلع روهظلا دادزي قوسلابو هسفن يف رهاظ صنلا نأ :لصاحلاو «صنلا يف روهظلا دادزي ةنيرقلاب روهظلا لصأ
 «عيبلاب اوهبش يح لحلا يف ءابرلاو عيبلا نيب نووسيو ابرلا لح نودقتعي رافكلا نأل :ًراقكلا ُهاَعَّذا ال .رهاظلا

 روسو وبلا هللا لحأو كلذ نوكي فيك :لاقو مهيلع ىلاعت هللا ٌدرف ءابرلا لثم عيبلا امنإ :اولاقف

 :ليق ام عفدنا ريسفتلا اذهو :ميرحتلا ةيآ يف تآلاك مرح ام نهنم نأل ؛ءاسنلا نم مكل لح ام يأ :ْجكَل باَّط اَم

 ةبيطلا نم دارملا نإف ,ميرحتلا ةيآ يف نآلاك نهحاكن لحي مل كلذ عمو «لاحرلا نم نهبيطتيل ءاسنلا نم اريثك نأب

 عضوم امهنم دحاو لك عقت "امو نم" نأ ملعا ا نیک یا ودا کا رد ںی ةبيلعلا

 .(نْيلْخر ىلع يشْمَي نم ْمُهْنمَو هنطَب ىلع يشْمَي ْنَم ْمُهْنمفإ :ىلاعت هلوقك ىرحألا
 ةثالثو ةثالثو ؛نيمهرد نيمهرد لاملا اذه اومستقا :لوقت امك ةعبرأ ةعبرأو «ةثالث ةثالثو «نينثا نينثا يأ :ل | یم

 الو «ةعبرأو ةثالثو نينثا مكعيمج حكنيل ىععملا راصف ؛ةعامجلل باطخلا نأل ؛حيحص نعم هل نكي مل درفأ ولو

 .نيدلا يف عونمم وهو ةعبرألاو ةثالثلاو نينثالا حاكن يف عيمجلا كارتشا بحجوي هنأل ؛كلذل يعم



 تالباقتملا يف لصف ظ o۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كلذ راصف «عامسلا سفنب سفنب لاو قالطإلا ملع دقو «ددعلا نايبل مالكلا قيس
 امأت ريغ نم

 1 .ددعلا نايب ىف اصن :قالطالا قح ىف ًارهاظ

 َنُهَل اوضرفت وأ نوسم ماسلا ملط نإ كيل حا ب الف :ىلاعت هلوق كلذكو

 ‹«قالطلاب جوزا دكت يف رعاظو هلا اه مسي مل نم مكح يف صن (ةضيرف

 .حصَي رِهّكا ركذ نودب ّحاكتلا نأ ىلإ ةراشإو
e)قتعلا قاقحتسا يف صن ' * هيلع قتع هنم مرح محر اذ كلم نم  

 درحم. كلذ مهفي ناسللا لهأ نم ناك نم نأل ؛ءاسنلا نم ءرملا هبيطتسي ام حاكن ةح ةحابإ يأ :ةزاجالاو قالاطإلا

 ذإ ؛حاکنلا لح يف رهاظ "اوحكنا" ظفل نإف :ارهاظ ."ندعملا" يف اذك ةحابإلا رمألا تاحرد ندأ نأل ؛عامسلا

 .هلح يف ال حاكنلا بوجو يف ارهاظ ةيآلا نوكت يح بوجولل رکا سی

 ا نم كل سيل :ىلاعت هلوق يف امك نه اوضرفت ىح وأ ةضيرف نه اوضرفت نأ الإ يأ :خل ! نه اوُضرفَ وأ
 قيلطتلا زاوج يف صن يأ لإ نم مكح يف ضن . .تاوتي حح وأ بوت نأ الإ يأ ةيآلا هلع بو وأ ءىش

 زاوج يف رهاظو «هداريإ نم دوصقملا هنأل ؛هيف هلالقتساو هدادبتساو ءجوزلا رييختو «رهملا ةيمست :ليقو «ءطولا لبق
 اذهف حاكنلا ةحص ىلع عرفتم قالطلا نإف ءاوضرفت مل :يأ اوضرفت وأ :هلوق نم رهملا ةيمست نودب حاكنلا

 هتحابإو «هيف صن وهف نيتروصلا يف ةعتملا نايبل قوسم هنأ رهاظلا لب هنمض يف عقاو صنلا ةراشإل نراقم رهاظلا
 .رهاظ قالطلا نم وحنلا اذه

 صنلا نأ الإ ةراشإلا يف ال صنلاو رهاظلا ركذ يف ثحبلا نأل ؛دارطتسالا قيرطب ةراشإلا ركذ امنإو :لإ ةراشإو
 الكب قلعتي قتعلاف «هارش درج. :يأ هنم عنص الب :هيلع قع .هيلع هبن ةراشإلا قيرطب مكحلا اذه دافأ ال

 كلم ول اذكو «ةيمرحلا مدعل ؛قتعي ال معلا نبا وأ معلا تنب كلم ولف ءامرحم هنوكبو ابيرق هنوكب :يأ نيفصولا
 .ةبارقلا مدعل قتعت ال ةعاضرلا نم هتحأ

 هفرعن ال ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ع« ٥ :مقر «مرح محر اذ كلم نميف ءاج ام باب يف يذمرتلا هج رح 9

 هجام نباو « ۳۹٤۹ :مقر ؛مرحم محر اذ كلم نميف باب يف دواد وبأو «ةملس نب دامح ثيدح نم الإ ادنسم

 و بدنج نب ةرم“ نع ۲۰۱۷۹ :مقر "هدنسم" يف دمحأو ,501714 :مقر ءرح وهف مرح محر اذ كلم نم باب يف
 . رح وهف مرح محر اذ كلم نم" :هظفلو



 هللا باتك ف لوألا ثحبلا

 نيماع اممي لمعلا بوحو :صنلاو رهاظلا مكحو .هل كلملا توبث يف ٌرهاظو «بيرقلل
 , بيرقلا

 .ةقيقحلا عم زاجما ةلزنمب كلذو «ريغلا ةدارإ لامتحا عم نيصاح وأ اناك
 5 . صيصختلاو ليوأتلا يأ

 هل ءالولا نوكيو ءاقتعم وه نوكي هيلع قتع يح هيرق ىرتشا اذإ :انلق اذه ىلعو
 بيرقلل كلاكا يرتشملا

 تنبأ" :تلاقف "كسفن يقلط" :اه لاق ول اذهو «ةلباقملا دنع امهنيب توافتلا ٌرَّهظَي اهإو
 ظ صنلاو رهاظلا يأ :
 ةنوُييلا ف ٌرهاظو قالطلا يف صن اذه نأل ؛ايعجر قالطلا عقي "سفن

 روصنملا وبأ خيشلا مهنم مهضعب دنعف :نابهذم صنلاو رهاظلا مكح يف خياشملل نأ ملعا :خلإ رهاظلا مكحو

 ةقيقحب داقتعالا بوجوو ءاعطق ال ًانظ :يأ ًارهاظ ظفللا هل عضو ام لمعلا بوجو رهاظلا مكح نأ يديرتاما
 لاقو «ةلزتعملا ضعب لوق وهو ءانرايد خياشم بهذم اذهو «ثيدحلا باحصأ لاق هبو «كلذ يف ىلاعت هللا دارأ ام

 بحوي ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا نم رهاظلا نإ :ديز وبأ يضاقلاو صاصجلاو هلي يحركلا مهنم قارعلا خياشم
 لمتحي ماع لكو «زاجبلا لمتحت ةقيقح لك نأ ىلع ئيبم فالخلا اذهو «ةلزتعملا ةماع لاق هبو ءاعطق لمعلاو ملعلا

 امم تبثي ليلد نع هوشن مدعو هدعبل ربتعي مل نمو «عطقلا امج تبثي ال لامتحالا اذه ربتعا نمف صوصخلا
 ."لوصفلا" يف اذك صاخلا ثحب يف ةراشإلا هيلإ قبس ام ىلع عطقلا
 اذه نأ ريغ «زاجلاو صوصخلا نالمتحي صنلاو رهاظلا اذكف زاجملا لمتحت ةقيقحلا نأ امك يأ :زاجنا ةلزنمب
 بوحجو رهاظلا مكح نأ انركذ ام ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو .روهمجلا دنع ربتعم ريغ ضعبلا دنع ربتعم لامتحالا

 يف اوفلتخا انباحصأ نأ ملعا :هل ءالولا 5١[ ص :يشاوحلا ةدمع].امئاق ريغلا لامتحا ناك نإو رهظ اع. لمعلا
 يناثلا ىلع مهرثكأف «قاتعإلا وأ ءال مأ هرايتخاب هقتعأ ءاوس كلاملا كلم ىلع قتعلا توبث وه ءالولا ببس نأ

 ثرو نم "ليلدب حيحصلا وهو هكلم ىلع قتعلا وه هببس نأ ىلع مهريغو «"قتعأ نمل ءالولا" :تفع هلوق ليلدب
 ."لوصفلا" يف اذك قاتعإلا ءالو :لاقي الو «ةقاتعلا ءالو :لاقي «هيلإ ءالولا فاضي اذهلو «"هكلم ىلع قتع بيرقلا

 هنأل ؛ىوقأ صنلا نأل ؛رهاظلا ىلع صنلا ححرتيف رخآلا ته ام امهدحأ يفني نأ وهو «ةضراعلا دنع يأ :ةلباقملا دنع

 ةلباقلل دنع ايواستي مل و عقاو توافتلا نأ لحأل يأ :اذهلو .دوصقم ريغ هنأل ؛رهاظلا فالخب ءهلحأل مالكلا قوسب دوصقملا

 ."لوصفلا" يف انك ايعجر قالطلا عقي "يسفن تنبأ :"تلاقف "كسفن يقلط" :هنأرمال لحرلا لاق ول :انلق

 نألو ؛ضيوفتلاك همكح يف امو ؛لاؤسلا قباطي باوجلاو :"يقلط" :هلوقل اباوج عقو هنأل :قالطلا يف صن
 ف اضن ناك یوا حيرص وه ضوفملاو «هيلإ ضوف ام نايتإل "تنبأ" :اهوق قوس



 تالباقتملا يف لصف 0 o4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 *"اهنابلأو اهلاَوُبَأ نم اوُبرشا" :ةنْيَرَع لهأل اء هلوق كلذكو .ّصنلاب لمعلا ٌحّجرتيف
 نم اوهز سا" :ةلتع هلوقو لْوَبلا برش ةزاحإ يف ٌرهاظو ءءافشلا ببس نايب يف صن
 صنلا حج رتيف ؛لوبلا نع زارشلالا برو لف يفت "ام ريقلا باذع ةماع نإف لوبلا

 هيفا عامسلا هس ان ل هلوقو الصأ لوبلا برش لحي الف ءرهاظلا ىلع
 ضرألا يأ 4 لوبا برخ ةواحبا وعو

 .رشعلا نايب يف صن رق“ شلل

 [۹۰ ص : :يناشلا] .رم امك رهاظلا ىلع حوضو دايدزا هيف ن صنلا نأل ؛رهاظلا نم ىوقأ هنأل : صللاب لمعلا ْحّجرتيف

 اوضرمو «ةنيدملا مهقفاوي ملف ةنيدملا اوتأ رغ نم اھ ی يور ام :تلقو «تاقدصلا لبإ لاوبأ يأ :اهلاَوبَأ نم

 اههاوبأ نم اوبرشيو تاقدصلا لاومأ ىلإ اوجرخي نأ هي هللا لوسر مهرمأف مفوطب تخفتناو ءمهفاولأ ترفصأو

 اوس اذ لغو اظاربأ نمااويرشا" 3 هلوق وهو | رهاظلا ىلع ."ندعملا" يف اذك "اوحصو اولعفف اهنابلأو

 ."ندعملا" يف اذك ةنيرع لهأ يف هتحابإ صيصخت ىلع اذه لمحي وأ «كلذب

 فسوي يبأ ىلع ةجح ثيدحلاو هيلا ةفينح بأ بهذم وهو «هريغل الو ياودتلل ال تاقوألا عيمج يف يأ :الصأ
 . ندعملا' يف اذك اقلطم هتراهطو هبرش ةحابإ يف كاي دمحم ىلعو «يوادتلل هبرش ةحابإ يف كب

 نييراحملا مكح باب يف ملسمو :«5411 :مقر «ةدرلاو رفكلا لهأ نم نيبراحلا باتك يف يراخبلا هحرحأ *
 . دنبوت سنأ نع cToVA :مقر :اداسق شرألا ق سمو براح نم باب يف هجام نباو ۷۱ :مقر «نيدترملاو

 «لوبلا نم ربقلا باذع رثكأ نإ :لاق كيو يبلا نع ف ةريره يبأ نع ۹۰ ٤١ :مقر هدنسم يف دمحأ هجرحأ **

 لوبلا ةساحن باب يف 2178/١ نطق رادلاو «ةريره يبأ نع ؛لوبلا يف ديدشتلا باب ۳٤۷ :مقر «هحام نباو

 :ٰيطق رادلا لاقو اغ رف ر نع نابع نبا تيلخ م 6 ريبكلا يف يناربطلاو ؛ةنم ةزفتلاب رمألاو

 .هب سأب ال

 ام باب يق ملسمو غ١ 5١7 :مقر يراجلا ءاملابو ءامسلا ءام نم ىقسي اميف رش رشعلا باب يف يراخخيلا هجرحأ ***

 ١535( :مقر «ع ورزلا ةقدص باب يف دواد وبأ هللا دبع نيب رباج نع ۹۸۱ مقر «رشعلا فصن وأ رشعلا هيف

 نع 21159 :مقر «هريغو رامنألاب ىقسي اميف ةقدصلا يف ءاحجج ام باب ف يذمرتلاو ءرمع نب هللا دبع نع

 رمع نب هللا دبع نع ء۸۸٤۲ :مقر «رشعلا فصن بحوي امو رشعلا بجوي ام باب يف يئاسنلاو «ةريره يأ

 هنوف ةريره يبأ نع ء٦ :مقر «رامثلاو عورزلا ةقدص باب يق هحام نباو



 تالباقتملا يف لصف هه هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 امت ةقدّصا ١ نأل ؛رثشُعلا يفت يف لّوؤم *"ةقدص تس ةناورطلا ق یا الع هلوقو

 نايب ظفللا نم هب دارا رّهظ ام وهف ” فلا امأو .يباثلا ىلع لوألا ُحَن حح رتیف ءاهوجو
 لووملا يأ صنلا يأ

 .صيصحتلاو ليوأتلا لامتحأ همم یقی ال ثيحب ملکنلا لبق نم

 ماعلا يف

 "نوما مهلك ةكنالا دس : 7{ :ىلاع لوق ق : هلاثم

 نبا هك رتو ؛هريغو ةيعش هفعض ؛فيعض ةرامع نب نسحلا هيفو «يذمرتلا هعفضو ؛ءيش اهيف سيل :لاقف «لوقبلا

 ءرشعلاو ةاكزلا لمتحت امك اهإف :اهوجو ل امت "لوضفلا" يف اذك ةقباسلا نم كورتم :رحح نبا لاقو «كرابملا

 . حجج رتيف «ىعطق صنلاو «يعطق ريغ لوؤملاو «ليوأتلا قيرطب نوكي رشعلا ةدارإف «عوطتلاك اضيأ امهريغ ل أم

 لاغتشا هب دصقيو ةداع هيف ام لك :هي ةفينحوبأ لاقف «رامثلاو عورزلا ةاكز يف اوفلتخا مهنأ ملعا :ىباثلا ىلع

 وأ ناك الیلق لوقبلاك ىقيي ال وأ «بييزلاو منو ويقلل هک نم فو ناك از رشعلا هيفف يضارألا

 طارتشا يف مهل قسوأ ةسمخ غلب اميف ةيقاب هترمث اميف الإ رشع ال :دا/» يعفاشلاو دمحمو فسويوبأ لاقو ءاريثك

 بح األ ؛ةيفنم ريغ ةاكرلاو «رشعلاو ةاكزلا لمتحي ةقلطم هنإف «'ةقدص تاو رضخلا ف سيل" : كاع هلوقو ؛ءاقبلا

 يف رشعلا بوح و يف صن هلإف «' رشغلا هيفف عامتشلا ةتقسا انه" ع هلوقلو «رشعلا نيعتف اباصن اهتميق تغلب اذإ

 قيرطب رشعلا ديرأ امنإو «ع وطتلاك امهريغو ةاكزلاو ةرشعلاب لمتحي هاور امو «قاب ريغ وأ ناك ايقاب جراخ لك
 ."لوصفلا" يف اذك هيلع ححرتي يعطق صنلاو .هلحم يف ررق امل عطق ريغ لوألاو ءاوركذ امك ليوأتلا

 جرخ صيصختلاو ليوأتلا لمتحي ال هلوقبف ءابرلا باوبأ انل نيبي مل و ايندلا نم ب يبنلا جرح :قح رمع لاق اذهو

 .لوحفلا ءاملعلا نيب هيف فالتخالا عقو اذهلو ؛ طاق نازل هنأل ؛رسفمب سيل هنإف يناثلا هنع

 يعل اني يعول ERE فيا نع 4 َدَحَسْف# :ىلاعت هلوق 4 لإ ةكئالَمْلا َدَجَسْف

 راصف «نوعمجأ :هلوقب :ريوألا باب دسناف نمت وأ نيف رفتم س ا ارس 537 سمات

 .ةهبش الب ارسفم

 سيل ثيدحلا اذه دانسإ :يدمرتلا لاقو CITA :مقر «تاورضخلا ةاكز ىف ءاج ام باب يف يذمرتلا توق *

 ج يبلا نع ةحلط نب ىسوم نع اذه ىوري امنإو ءيش ۶ يبلا نع بابلا اذه يف حصي سيلو «حيحصب

 .هيف ةاكز ال ام باب يف دئاوزلا عمجمو «"ةقدص تاورضخلا يف سيل" نأ ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ءالسرم



 تالباقتملا ف لصف هذ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 نسیم باب دسناف مئاق صيصختلا لامتحا نأ الإ مومعلا يف ٌرهاظ ةكئالملا مساف
 ومعلا ف

 5 3 وعمجلأ' أ" :هلوقب ليوأتلا باب كنا .دوجسلا يف ةقرفلا لاهشسا ىقب مَن 0 هلوقب

 ل ه تعا

 ف تن :هلوقف "اذكب ا واف تح و :لاق اذإ :تايغرتشلا يو

 .حاكنب سیلو ةع وو زارا رهش ا ل اكنب ةن اذه ءا دب هللا فايق هول اق ةا امتحا نأ الإ
 ىلع' :هلوقف <« 'عاتملا اذه نمت نم وأ ءدبعلا اذه نمث نم فأ ىلع" نلف :لاق ولو

 وأ «دبعلا اذه نمت نم" :هلوقبف ءقاب ريسفتلا لامتجا نأ لإن ءشلألا | موز ف حت "فلا

 دنع الإ "لاما همزلي ال يح «صنلا ىلع رفا حح رتيف «هب دارملا ني ب عاتملا اذه نمت نم

 اذإف دلا دقن ف ضن رارقألا ىف ٌرهاظ "فلأ يلع نالفل' :هلوقو .عاتملا وأ دبعلا ضبق

 «صنلا ىلع ٌرّسفملا حجرتي ' هني“ دلني د يبا :لاق

 اعطق اهوانتي ال ناك نإو رهاظ عمجلا ةغيص ىضتقم وه ام ىلع ةكئاللا دارفأ عيمج معي يأ :مومعلا يف رهاظ

 ضعب عمجلا ةغيصب دارملا نوكي نأ لامتحال :خإ! صيصختلا لامتحا [57-57؟ ص :يشاوحلا غا و

 دارا :ىلاعت هلوقك دحاولا هب داري دقو "ءاسنلا ج ورتأ ال" يف امك مومعلا نعم هنع بلسي دق هنأل ؛ةكئالملا دارفأ

 [57 ص :يشاوحلا ةدمع] .3تل- ليئربج هب دارملاو «ةيآلا هكُوُيْرَم اي ةكئالّملا تاق

 8 حاكنلا نأ ىلع تيقوتلا هب داري ديبأتلا هب داري امك جورزلا نأل ؛زاخما قيرطب مئاق "تح ورت :هلوق ف يآ :مئاق

 ؛عمجلا مومع هب دكأتيف «لومشلاو ةطاحإلل ف ةملك نأل فلك ."ندعملا"يف اذك ةأرملاب ةعتملا كلم ةقيقحلا

 :دوهشلا ةرضحب لوقي نأ ةعتملا حاكن ةروص :ءك ب يراق ىلع انالوم لاق :ةَعتُم اله هب صيصختلا لامتحا عطقناف

 "ها ي ملسم ىور امل ؛حصي ال كلذو «لاملا نم اديك «نامزلا نم ةدع ركذي - "نكشه كفن تتم"

 :يقهيبلا لاق ءاهنع ىف مث «ةعتملا ف ساطوأ ماع © هللا لوسر صحر :لاق عوكألا نب لس سايإ نع
 و تاک ق و کی ا ی و ملأ ؛دحاو 00 9 ب ماعو

 ىلإ ادبؤم مايأ ةثالث دعب كلذ دعب تمرحو «ساطوأ موي وهو ةكم حتف موي تحببأ مث «ربيخ موي تمرحو «ربيخ لبق

 .هتقو دقو هلطبي تيقوتلاو «حاكنلا طرش ديبأتلا نأل“:حاكنب سيلو .ةمايقلا موي



 اد ياسو كلل داال فايل لا زاب 3

 ای وبك لا تمنع قا ىلع ارق کرا اعرق :مكحا امأو
 الس

 س / ر اه ر ءيش لكب هللا نإ :باتكلا يف هلاثم

 اذه نإف ؛"دبعلا اذه نمث نم فل يلع ٠ نالفل هنإ" زاروا ب الث اع اکا يقي

 اظن اذه ىلعو نع ًالدب هموزل يف مكحم ظفلا

 لاح ال اسي 4 لَم موزل :مكحماو رسما مكس
 لاكش" صنلا كيتو ."يفنخلا' رهاظلا "E هن ءاهلباق ىرخأ ةعبرأ ةعبرألا هلك 4

 يأ "تالف تمكحأ" نم :ليقو ؛مادهنالاو ضاقتنالا نم نومأم يأ مكحم :لاقي رسكلاب ماكحإلا نم وه :مكحلا
 .ليدبتلاو خسنلا هيلع دري نأ نمو «ليوأتلاو صيصحتلا نع عنتمي مكحملا نإف «هتعنم

 لامتحا ىقبي نكلو «ليوأتلا لامتحا هعم ىقبي ال لوألا نأ :مكحلاو رسفملا نيب قرفلا :خلإ هفالخ زوجي ال

 هللا ملع نإف :إ هللا نإ [55 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .اضيأ خسنلل هيف لامتحا الف مكحلا امأو «خسنلا
 اذكو «صئاقنلا نم هدضو «هلامك ةفص هنأل ؛تابجاولا نم ىلاعت هملع نأل ؛لاوزلاو ليدبتلا لمتحي ال امم ىلاعت

 ."لوصفلا" يف اذك خسنلاو ليدبتلا لمتحي ال امم ملظلا نع ههزنت

 الباق قبب ملف «تاقوألا نم تقو يف همدع ىلإ رارقإلا نع ريغي نأب هليدبت هنكمي مل ثيحب :خلإ هموزل يف مكحم
 رايخ نع ةءاربلاو «رايخ الب عيبلاك موزللا عناوم نع ةيراعلا ةمزاللا دوقعلا لاح اذكهو «ريغتلاو خسفلاو ةلازإلل
 نمث نم :لاق اذإف «ةفلتخملا بابسألا لمتحي "فلأ يلع" :هلوق نأل : :هنغ الدب ."لوصفلا" ف اتك ةيؤرلاو بيعلا
 ١٤[ ص :يفاشلا] .نظلا ال عطقلا هجو ىلع يأ :إ لَمَعلا موزل .ايكذع رابغ دشا
 لباقت :ناثلاو «ناسنإلاو ناسنإلاك نيضقانتملا لباقت :لوألا :ماسقأ ةعبرأ ىلع لباقتلا :اهلباقت ىرتخأ ةعبرأ
 نيفئاضتملا لباقت :ثلاثلاو «ضايبلاو داوسلاك دحاو لحم يف امهعامتجا عنمب نايدوحو نارمأ امهو «نيدضلا
 مدع نوكسلا لعج نم يأر ىلع نوكسلاو ةكرحلا لباقتك مدعلاو ةكلملا لباقت :عبارلاو «نبالاو بألا لباقتك

 نوكي نأب ةغيصلا سفنل ال لحملل ضرع ضراعب دارملا هنم مهفي ال مالك لكل مسا يفخلا نعي د :يفخلا .ةكرحلا

 اهنامتشال ؛رخآ مساب صتخي نأب ضراعب ايف راص نكل يوغللا اهعوضوم ىلإ رظنلاب دارملا رهاظ مالكلا ةغيص
 يف لحد هنأل ؛نيتبت رع. هعافح نأ امك :لكشملا .شابنلاو رارطلا ف فرعتس امك اهاصقن وأ اهموهفم ةدايز ىلع

 .سانلا نم هلاكشأ طلتخاف «هنطو نع برتغا لحرك هسفنب يفخ ام دعب هلاثمأو هلاكشأ



 تالباقتملا يف لصف N هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ."ةباشتملا" مكحما اشو “نا لا دقو

 .ةغيصلا ثيح نم ال ضراعب اه كارما يفحخ ام :يفحلاف
 قح يف ٌرهاظ هتاف انی اوُعطقاف ةقراسلاَو قراسلاو» :ىللاعت هلوق يف :هلاثم

 فر امع لمع نم وو ا

SSEيعم بلا  
 .صيصختلاو ليوأتلا لمتحي ال ةجرد ىلع ملكتملا نم نايبي رسفملا
 ملكتملا لبق نم نايبب الو «لمأتلاب الو «بلطلاب الصأ روهظلا قوحلا لمتحي ال ثيحب ءافخلا ىلعأ غلب هنأل :ُهباَشَنملا
 رظنلاب دارملاو «ةرهاظ هتغيص نأ نعي :ةغيصلا ثيح نم ال .لاوزلاو ليدبتلا مهوتي ال ثيحب مكحملا دارم نأ امك
 عطقلا باجيإ يف دارملا ةرهاظ اًهإف عةقرسلا ةيآك' رخآ لحم ىلإ ةبسنلاب يفح مالكلا نكلو «يوغللا هع وض وم ىلإ

 کا ها اوتار وام اا و رارطلا قح يف ةيفح اهنكل «رحآ مساب صتخي مل قراس لك ىلع

 مرتحم لام ذحأ :وه ةقرسلا ذإ ؛قراسلا مساب نافرعي الو «شابنلا يناثللو ءرارطلا :اههدحأل لاقي ثيح هب نافرعي

 ةرتفو ةلفغ برضب لاملا ظفحل دصاق ناظقي وه نمم ذخأي يذلا رارطلا يف ةقرسلا نعم ةدايزل كلذو «ةيفحخ زرحم
 ئععم ناصقنو «ةبيغ وأ مون ضراعب هظفح عطقنا نكل ظفحلا دصاق نع ذخأي قراسلا نم متأ نوكيف «هيرتعت
 نم صقن هلعف نوكيف ؛كلذل لهأ وه الو «هنفكل ظفاحي سيل يذلا تيملا نم ذخأي هنأل ؛شابنلا يف ةقرسلا
 ىلع ةدايزلا رارطلا يف اندجوف «يفخلا مكحلا وه امك انرظنف شابنلاو رارطلا قح يف ءافخلا عقو اذإف «قراسلا
 نأ ؛عطقلا وهو دحلا بحجج ون ملف ةهبشلا اندحب وف «ناصقتنلا شابنلا قو ةلالدلاب دحلا هيلع انبج وأف «ةقرسلا

 «زرحلا دوحجول ؛عطقي :ليقو ءانركذ امل داي ا افقم تيب يف ربقلا ناك ولو «تاهبشلاب ئردنت دودحلا

 نم رع بيس عيوب رمس ميكو فسويوبأ لاقو يبيض سا لولو

 نم :شابلاو i لجرلا وو ارطلا :شابنلاو 1 رطلا .هيشاوحو "راف" ف هتدحو انک
 |1۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .مهيلحو مهنافكأ قرسيل ىتوملا نع روبقلا شتفي
 نع ناصقن اهيف ةطاوللا نأل ؛يطوللا يف تبث يتذلا ءافخخلل ؛ينازلاك يطوللا ىلع دحلا تبني ال يأ لإ يف رفح
 هوب يي وح ساب د نأ :ايناث ت اک ا :لوألا ةنقرمأل انزلا قمم

 ويب بام حمس » :سايقلاب ت تکل



 تالباقتملا يف لصف ٠ هو هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .نامرلو بلا قح يف ايف هب کف اميف ارهاظ ناك "ةهكاف لكأي هل" فلج ولو

 شاب دمع لاا ىح بلطلا بوجو :ىفخلا مكحو

 ينس یاسا يلع یت ام ذي ہلاک یا ىلا ىلع ءافخ دادزا ام وهف :لكشملا اّمأو

 .هلاثمأ نع رّيمتي : ىح ٍلمأتلاب مث بلطلاب الإ ُدارملا لاني ال يح هلاثمأو هلاكشأ يف لحد

 يف لكشم وه امنإف «'سبدلاو لخلا' يف ىف ٌرهاظ هتاف "مدئأي ال َفلَح" :ماكحألا يف هريظنو
 مدنأي ال :هلوق بطرلا ريصع وهو

 دجوي له عملا كلذ نأ لّمأتي مث مادتئالا نعم يف بلطي يح نبجلاو ضْيلاو مْحْلل

 مادإلا ظفل يف بولطملا

 .ال وأ نْيحلاو ضيبلاو محللا يف

 «هب دارملا ىلع فقوي ال لاحب راضف ءاهوحو لمحا ام وهو ؛لمجملا لكشملا قوف مث

 0 ملكتلا لَ ق نم نايبب الإ

 ىلع هيف ئعملا ةدايزل امإ دارفألا ضعب يف هءافتخا نأ ملعيل ؛هتالمتمو ظفللا ناعم بلط يأ :بلطلا بوجو

 .يباثلا نود لوألا يف مكحيف «ذعنيح دارملا رهظيف «هناصقنل وأ رهاظلا

 نم دمج ام وهو :نيجلاو ."لوصفلا" يف اذك هئافح ةلقل ؛بلطلا هيف يفكي هنإف ؛يفخلا فالخب :هلإ لّمأتلاب مث

 [55 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ةصاخ قيرطب عضو نبللا

 a N ho a e : :+ل ! ُدَجوي له

 يبأ نع ةياور وهو كب دمحم لاقو «ةين الب مادإلا مسا قلطم تحت لحدي الف «ةيعبتلا نعم ين ةرصاق نوكتف

 ءادإ ديس :23- لاقو هل قفاوم زبخلا نم لكؤي امف «ةقفاوملا يهو ةمداوملا نم قتشم هنإف «دحجوي هنأ فلي فسوي

 يف انمالكف «ةجح ضهتتي ال ثيدحلاو «غابطصالاو طالتخالاب ةقفاوملا مامت نإ :لوقن انكلو ءمحللا ةنجلا لهأ

 . ندعملا" يف اذك ةرخآلاب قلعتم ثيدحلاو ايندلا

 ؛لكشملا فالخب :ملكتملا لبق نم نايبب .يفخلا ىلع ءافح دادزا وه امك لكشملا يف اهابتشا دادزا يأ : لمجملا

 .لمأتلاو بلطلاب هيلع فقوي هنإف



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةدايزلا وه ابرلا نم موهفملا نإف «اّبرلا َمَرَحَو :ىلاعت هلوق تايعرشلا يف هريظنو
 اما

 4 e چ عيب يف ضوعلا نع ةي ةدايزل دارملا لب «ةدارم ريغ: يهو ةسناجتملا تارّدقملا عيب يف ضوعلا نع ةيلاخللا ةدايزلا :دارملا لب «ةدارم ريف ةقلطملا

 .لّمأتلاب دارملا لاني الف ءاذه ىلع هل ةلالد ال ظفللاو
 ايرلا يأ

 .ةباشتملا ءافخلا يف لمحا قوف مث

 .روسلا لئاوأ نف تاعطقملا فورخلا :هباشتملا لاثم

 .نايبلا ياي يح هب دارملا ةيقح داقتعا :هباشتملاو لمحا مكحو

 ام ىلع قرولاب قرولاو «بهذلاب بهذلاو بيبزلاب بيبزلاو «ريعشلاب ريعشلاو «ةطنحلاب ةطنحلاك :ةسناجتملا

 ايندلا يف هنم دارملا ةفرعم ءاجر عطقنا ام وهو هباشتملا :ةباشتملا [31 ص :يشاوحلا ةدمع] .هقفلا يف همامتب فرع

 نيبو هنيب ةقرفت الب نآرقلا لوزن تقو مولعمف ك ينلا ىلإ ةبسنلاب امأو ءالصأ ه ودب ىحري الو ةمألا ىلإ ةبسنلاب

 يف مكحملا ةلزنمي «ءافخلا ةياغ يف وهف هفس بطاخملا مهفي ال امي بطاختلا نأل ؛هفسلا مزلي اليك نآرقلا رئاس
 ال عون :نيعون ىلع هباشتملا مث «هنارقأو هناريج ىضقناو «هرثأ عطقناو هدلب نع دوقفم لجرك راصف «روهظلا ةياغ
 ملعي الو ملكتلا يف رخآلا نع اهنم فرح لك عطقي اهفإف ؛هطو محو ملا لثم تاعطقملاك :ًالصأ هانعم ملعي
 ؛ىلاعت هللا دارم ملعي ال نكل ةغل هانعم ملعي عونو «بيكر تلا ضرغل الإ ام نعمل برعلا يف عضوي مل هنأل ؛هانعم

 لاثمأو 04 ىَوَتْسا ُشْرَعلا ىلع محلا و هللا هجو و هلا دیا :ىلاعت هلوق لثم مكحلا فلاخي هرهاظ نأل
 نع ههزنتل ؛ىلاعت هللا ىلع ةرهاظلا اهيناعم عانتماب عطقلا عم ىلاعت هلل هتوبث ىلع صنلا هيلع لد امم كلذ

 . حرشلا' يف اذك هتيفيك كردي الو «هتيقح دقتعي هباشتملا ليبق نم هلك اذهف «ناكملاو ةهجلاو ةيمسجلا

 مل نإو قح هب دارملا نأ داقتعا يأ نايبلا تأي م هباشتملاو لمحا نم امهنم دحاو لكب يأ :ل! ةّيقح داقتعا

 يف امأو «ةمألا قح يف اذهو «ىلاعت هللا ءاش نإ دحأ لكل انفك وصرف ةنارقلا دع امأو ةمايقلا موي لبق هملعن

 يبرعلا عم ينزلاب ملكتلاك لمهملاب بطاختلا ريصيو «بطاحتلا ةدئاف لطبت الإو امولعم ناكف دلي يلا قح

 هلوق يف فالخلا أشنمو «هليوأت نوملعي اضيأ نيخسارلا ءاملعلا نإ :ةلزتعملا ةماعو يعفاشلا لاقو ءاندنع اذهو

 يف نوخسارلاوإ» :هلوقو هللا الإ :هلوق ىلع فقولا بجي اندنعف «ةيآلا هللا الإ ليرات ْمَلَْي امو :ىلاعت
 ميلستلا وه نيغئازلا ظح نوكيف «نيخسارلا ظح تاهباشتملا عابتا لعج ىلاعت هللا نأل ؛ةءادتبم ةلمج لعل

 - هللا ىلع فوطعم نس رلاوإ» :هلوق لب هللا انإإ» :هلوق ىلع فقوي ال «#ب يعفاشلا دنعو «دايقنالاو



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف م هللا باتك يف لوألا ثحبلا

E” K TT2  

 ع اونا ةمسمخ لففللا ةر هب كرتي امو

 ىلع ظفللا ةلالدل ناك امنإ ظافلألاب ماكحألا توبث نأل كلذو ؛فرغلا ةلالد :اهدحأ

 اليلد فراعتملا نيعملا كلذ ناك «سانلا نيب افراعتم نيعملا ناك اذإف «ملكتملل دارملا نوعملا

 .مكحلا هيلع بترتيف ءارهاظ هب دارملا وه هنأ ىلع

 .ةمامحلاو روفصعلا سأرب ثّحي الف «سانلا هفراعت ام ىلع وهف اسأر يرتشي ال فلح ول :هلاثم

 ضيب لوانتب ثني الف «فراععتملا ىلع كلذ ناك "اضيب لكأي ال" فلَح ول كلذكو
 لكأب '

 ءزاجلا ىلإ ريصملا بجوي ال ةقيقحلا كرت نأ َرَهظ اذهيو

 ؛يظفل عازن اذهو :لوقأ .«ملعلا يف نوُحس راو :ىعملا نوكيف «هنم لاح :نولوقيو «مزال ريغ فقولاو =

 ايل نوديري هليوأت نوخسارلا ملعي ال :لاق نمو «ئيظلا هليوأت نوملعي نوديري هليوأت نوخسارلا ملعي :لاق نم نأ

 ةمذرش الإ معلا ف ىلع فقولا ىلإ بهذي مل :يناعمسلا نبا لاق «هيلع دقتعي نأ بجي يذلا قحلا نوملعي

 نبا نع نيتياورلا حصأ وهو «هللا ىلع فقولا ىلإ اوبهذف مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم نورثكألا امأو «ةليلق
 .يشاوحلا ضعب يف اذك رد سابع

 زاج لب زاحملا ةدارإ ظافلألا قئاقح كرت نم مزلي الو «ظافلألا قئاقح كرت نايب يف عورش اذه :خلإ هب كرتُي اميف

 فرعلا ال اهنم يناعملا مهفتو ظافلألا لامعتسا يف فرعلا :فرعلاب دارملاو :ف رْعلا ةلالد .ةرصاقلا ةقيقحلا ةدارإ

 ."ندعملا" يف اذك دل. ةفينح يبأ دنع منغلاو رقبلا سأر وهو ءايوشم عابيو رينانتلا ف سبكي ام
 زاجا نيعتي ال ةقيقحلا تقرت ادإ هنأ :يهو ‹«نيتلوقنملا نيتلأسملا نم هدافتسم هدعاق نایب اذه 7 َرَهَظ اذكو

 .زاججاو ةلماكلا ةقيقحلا نيب ةطساو األ ؛ةرصاقلا ةقيقحلا هب دارب نأ زاج لب دار



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ضعبلاب ماعلا ديبقت :هلاثمو .ةرصاقلا ةقيقحلا هب تبث نأ زاج لب

 :ةبعكلا ميطح هبوثب برضي نأ وأ ؛ىلاعت هللا تيب ىلإ اشم وأ اجح رذن ول كلذكو

 .فرعلا دوجول ةمولعم لاعفأب جلا هُمَرلي
 رداتلا

 .مالكلا سفن يف ةلالدب ةقيقحل ا كر لق :ناثلاو

 ر EFE لق رل 8 رس 1 َ 1 س و

 «هضعب قتعأ نم الو «ةوبتاکم قتعی م رخ وهف ل كولم لك :لاق اذإ :هلاثم

 كلذكو ؛سأرلا ظفل نم منغلاو رقبلا سأر ةدارإك ةقيقحلا دارفأ ضعب هب داري نأ يهو :خلإ ةرصاقلا ةقيقحلا

 قالطإلا ذإ ؛اقلطم ال هنكل ةقيقح هب ديرأ ام ىلع قلطي ظفللا نإف ءضيبلا ظفل نم زوألاو ةجاجدلا ضيب ةدارإ

 .اريصاقت لا 'قكلظالا بف اذان هجوم لاا قا لايق

 ؛ضعبلا وهو هريغ ىلإ لكلا وهو يلصألا هعوضوم نم لقتنا ضعبلاب ديق اذإ ماعلاف «هب هصيصخت يأ :ضعبلاب

 ةقيقحلا تيم ۾ ءزاجاب ةهيبش تراص اهدارفأ ضعب ج رحأ اذا ةقيقحلا كلذك «زاج اب اش راص و

 قلطم يف ةقيقح ناك نإو جحلاف «ديقلاب قلطملا دييقت هنمو [7* ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ةرصاقلا

 يف ةغللا بسحب ةرصاق وأ «عرشلا بسحب ةلماك ةقيقح راص يعرشلا فرعلا يف وهف «ةغل دصقلا وأ ةبلغلا

 هب وپ ميطحلا ب ارض كلذكاو ,مارحاإلا ةيطرش عم فاوطلاو «فوقولا نم ةمولعم اعقاب صوصخنملا دصقلا

 كلذكو ؛جحلا لعف ف افراعتم افورعم ماعلا فرعلا يف راص دقف «ناك وحن هبرض قلطم يف ةغل ةقيقح ناك نإو
 يف وهف اهريغو ةراجتلاو ةرمعل وأ اهترايز ةدارإب ولو «ةبعكلا :يأ اهيلإ هيشم يف قلطم هللا تيب ىلإ يشملا

 .جحلا E فرعلا

 ةد: :یآ تيبلا نم : يأ ‹ةبعكلا نم مطح هنأل ؛هب يمحو «با زيملا هيف ع وضوم وشو :ةبعكلا ميطح

 موزل يضتقي ال يوغللا هانعم ناك نإو جحلا مازتلا هب نوديري سانلا نإف :فرعلا دوجول [33 ص :يشاوحلا

 ."ندعملا" يف اذك ازاحم ال ةرصاق ةقيقح ناكف صاخلا هب ديرأ امل ماعلا ظفللاف «جحلا

 يف اذك ةينلاب الإ ظفللاب ادارم ريصي الف زاحباك ضعبلا قتعمو بتاكملا ف ةكورتملا ةقيقحلا نأل :خل ! قتعي م

 ةدمع] .لاملا كلذ دبعلا لبقو هيلع طرش لام ىلع هالوم هبتاك ةمأ وأ دبع بتاكملاو :ُةوُبتاكم ."لوصفلا"

 [538 ص:يشاوحلا



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 بئاحملاو معو لك نم كولمملا لواتتي ٌقلطم و ظفل نأل ؛مهوحد ىون اذإ الإ

 ولو ةّيئاكملا | ءطو هل لحي الو هيف هفرصت جب جي مل اذهلو هجو لك نم كولمه. سيل

 .حاكدلا دسفي مل تبا هرو و لولا تام مث الوم تنب باكل جورت

 .قلطملا كولمملا ظفل تحت لدي ال هجو لك نم ًاكولمم نكي مل اذإو

 دلو أو ةريدللءطو لح انو اپ نإف وی يس

 ديرأ لب ةروحهم هب ااا وتر نقب جرب و کا کاک نیک ی یک کک غی :خإ ىون اذإ الإ
 لوخد یون اذإ الإ ءانهه لماكلا كولمملا الإ داري ال ماتلا عدم ا مايقب مالكلا قالطإ ةلالد نم لامكلا فصو م ءايقلاب

 ولو كلم هيف ام لك لاحدإ ىلإ دصقلاو ةينلا ىلإ هيف جاتحي ةيانكلا وأ زاخملا ع ؛اضيأ صقانلا

 مأو ربدملا جارحإ ءاضق حصي ال نكل ءاضيأ بتاكملا قتعيف لامكلا صوصح ظاحل الب ةيلكلا ميمعتو ءاموحنب
 اضيأ ظفللا يقو «هسفن ىلع ديدشت بتاكملا لاخدإ يفو ءاضيأ هل فيفخت هيفو هيلع ظفلل ةلالد ال هنأل ؛دلولا

 نم اكو لم ناك ولو ةبهلاو عيبلا يف بتاكملا يف يأ :هيف هفّرصت ْرُجَي ل ."لوصفلا" يف اذك اضيأ ءاضق ربتعيف «ةلالد

 قباسلا ىلع عيرفت :خلإ جّرزت ولو ..كقنس مظعألا مامإلا دنع بتاكملاك ضعبلا قتعمو هيف هفرصت زاحل هجو لك
 اهيبأل بتاكملا اهجوز تثروو هالوم تام مث هالوم تنب جوزت اذإف ءامات اكلم هل اك ولم بتاكملا نوك مدع يأ

 لطب اهجوز تكلم اذإ ةجوزلا نأل ؛هداسف يضتقي سايقلا ناك نإو هعم اهحاكن دسفي مل ثرإلا مكحب هتكلمو
 .اهحاكن دسفي مل داسفلل بجوملا وهو امات اكلم هكلمت م امل اهنكل ءسكعلا اذک و «حاکنلا

 دسف رخآلا كلم اذإ نيجوزلا دحأ نأل ؛حاكنلا دسفل هجو لك نم اكو لم بتاكملا ناك ولو :حاكنلا دسفي م
 قتعم اذكو «قالطإلا ىلع اتباث نوكي ال هجو نود هحو نم تباثلا نأل :خإ لخدي ال ."ندعملا" يف اذك حاكنلا
 ."ندعملا" يف اذك هلي ةفينح بأ دنع بتاكملاك هنأل ؛ضعبلا

 ةمألا يهو :دلولا مأو .هديس توم دعب قتعيف «هتوم. هقتع هديس قلع يذلا دبعلا وهو :ربدملا :دلولا أو ربدمل

 ۷٤| ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح]. اهديس توم دعب قتعتف ءاهديس نم اه دلو يلا
 ال هنأ عم ةرافكلا نع امي ريرحتلا حصي الماك كلما ناك ال :هريرقت ردقم لاوس با وج :خإ ناصقنلا اعإو

 الف ءاصقان امهيف قرلا ناكف «لاحب خسفلا لبقت ال ةمزال تافرصتو داليتسالاو ريبدتلا ( نأ ؛امه حصي
 لك" :هلوق تحت نالحدیف هجو لك نم اک یا امی دحاو لك ناكو :ةلاحَم ال .ةرافكلا عقي نأ حصي

 ٠١| ص :يشاوحلا ةدمع]."رح وهف يل كولم



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف 0 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 امهيف زوجي الو ءزاج هراهظ وأ هني ةرافك نع بتاكملا قتعأ اذإ :انلق اذه ىلعو

 اذإف «قرلا ةلازاي ةيّرحلا تابثإ وهو ءريرحتلا وه سا نأل ؛دلولا ٌمأو ربدملا قاتعإ

 دلولا ماو ربدملا قو «هوجولا عيمج نم اورق ةرير ناك ًالماك بئاکلا يف قرلا ناك

 .هوجولا لك نم ًاريرحت ٌريرحتلا نوكي ال ًاصقان قرا ناك ام
 ملسمما لاق اذإ :"ريبكلا ريسلا" ف لاق «مالكلا قايس ةلالدب ةقيقحلا كرتت دق :ثلاثلاو

 نوكي ال لزنف "ًالجر تنك نإ لزنإ" :لاق ولو ءأنمآ ناک لزفف و :يرحلل

 ولو ءانمآ ناك "نامألا نامألا" :ملسملا لاقف «"نامألا نامألا' :يبرحلا لاق ولون اس

 ا نوكي ال لزنف "ىرت نح لجعت ال وأ ءادغ ىقلت ام ملعتس نامألا" :لاق

 .بتاكلا نود قرلا يف اهيف ناصقنلا نأ نم دلولا مأو ربدملاو بتاكملا نيب روكذملا قرفلا نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 الهأ هنوك عنب يمكح زجع :عرشلا يفو «قيقر بوثو بلقلا ةقر هنمو «فعضلا :ةغللا يف وهو :ّقرلا ةلازاب
 ؛ةباتكلا وهو هببس موزل مدعل :الماك .رفكلل ءازج رافكلا ف تبث ةيالولاو ءاضقلاو ةداهشلاك ماكحألا ضعبل

 ٠ k2 ص :يشاوحلا ةدمع]. زجعلاب اددرتمو خسفلل ةلمتحم اهوكل

 اذإو الماك ريرحتلا ناك ًالماك قرلا دموي قرلا ةلازإ ىلع تبي ريرحتلا نأ :هلضاح :خ! ٌريرحتلا نوكي ال

 ةرافكلا نع هريرحت عقيف «لماكلا ريرحتلا ققحتف «لماك بتاكملا يف قرلاو ءاسققتا لا نا ان قرلا ناك

 حرشلا يف اذك هظفحاف ةرافكلا نع امهريرحت عقي الف «لماكلا ريرحتلا ققحتي الف ءصقان دلولا مأو ربدملا فو

 نود ر ی و او ريرحتلاو ءقلطم هنأل ؛صنلا يف روكذملا ريرحتلا هلوانتي الف :هوجولا لك نم
 عورف يف باتك :ريبكلا ريسلا . "حرشلا"يف اذك ةرافكلا نع امهريرحت حصي الف ءاقلطم اريرحت نوكي الف «هجو

 ]۱۰ ٠ 5 ص :يفاشلا] .ةياورلا رهاظ بتك نم وهو « اب ينابيشلا نسحلا نب دمحم ينابرلا مامإلل ةيفنحلا

 رع هنا قلتو ءانامأ نسي عب ةا و لوزسنلا ةا دري مم هنأ ىلع ةنيرق قيلعتلا اذهف لإ الجر تنك نإ

 عجشتلاو وهو ةركلا يف ةلوحرلا لامك هب دوف رفا السر هنوك نال منور هتل دري ل نأ رمل

 يتوق كل یاسا لزنأف ةأرج هل كنأ ول يأ فرعلا يف عيرفتلاو خيبوتلا ىلإ رمألا عجريف «ةدالحلاو
 يف هانعم نأل :+خ ! ام ملعتس ."لوصفلا" يف اذك لإ نامألا :هباوج يف هلوق سنجلا اذه نمو ؛لباقمو ىعراصمو

 لاو ا آلا ىرا وع وح ربصا لب هيف تنأ يذلا رمألا يف لجعت الو ٍيبراحم نم كبيصي ام ملعتس فرعلا

 . ندعملا" يف اذك ازاحب خيبوتلل مالكلا راصف ءكعم



 YORE داف «'يمدحتا ةيراج يل رتشا :لاق ولو

 .لكوملا نع نوكي ال عاضرلا نم هتحُأ ىرتشاف ا اَهأطَأ ن يم ایر قرشا

 نإف ءهولقلا مووت عدس دنس يثرب عر اذ ل هوق يف :انلق اذه ىلعو
 وسمغأ

 0 تا كن د أ . ١ ج اد ا , 2 لج
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 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ٥“ ( هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 يأ ١ :

 نأب "اهأطأ نح يمدختل :"هلوقب ملع هنأل ؛قايسلا ةكورتم قالطإلا يهو مالكلا ةقيقح نأل :لإ نوكي ال
 يق اذك مالكلا قايس ةلالدب اديقم قلطملا راصف ءءطولا هل لحت ةيراجو ةمدخلل حلصت ةيراح ءارش هدارم

 عقو اذإ :"لاق 5 هللا لوسر نأ هدو ةريره يبأ نع قلخلا أدبو بطلا يف يراخبلا هاور :لإ عقو اذإ ."ندعملا"
 .ثيدحلا ءاذ قرخألا يقو ءافش هيحانج ىدحإ يف نإف «هحرطیل مث هلك هسمغيلف مكدحأ ءانإ يف بابذلا

 ةساحب هيلوق دحأ يف يعفاشلا دنع الإ ءاملعلا نم دحأل هيف عقو ام ةراهط :يأ ةلأسملا هذه يف فالح الو

 رخآلا هلوق :ءدللل يوونلا لاقو «هباحصأ روهمج دنع حصأ ةراهطلا نكل «'عنقملا' يف يلماحناو ينايورلا هحجرو
 .ءاهقفلاو ءاملعلا روهمج لوق وهو «ةراهطلا وه باوصلاو «ءيشب سيل

 وهو مالكلا قايسب هتقيقح تكرت نكل «رمألل هتيضق لقملا بوحو :يه هولقمأف :هلوق ةقيقح نإف :هولقمأف
 اقح يدبعت رمأل ال انع ىذألا عفدل لقملا نأ ىلع لد هنأل ؛ءاود ىرحألا يقو ءاد هيحانج ىدحإ يق نإف" :هلوق
 لصحي ال كلذو «ناحتمالاو ءالتبالا وه امنإ رمألا نم دوصقملا نأل ؛انيلع ال انل هنأل ؛باجيإلل نوكي الف «ع رشلل
 للا فلكي. نأ اح .ةنأل ب ءازتلالاو باجيإلا يناني ال اعفن توك أل ؛لاكشإ هيفو ءدابعلا ةعفن هيف ام بلط يف
 ةيالا 4ةَكلْه ىلإ | “دا اول ال :ىلاعت هلوق ىلإ ىرت الأ «هندبب احلا دلا عفن هيف امه هدبع ىلاعت

 000-5 يأ لإ ُمدقيل هنإو .حرشلا يف اذك ةريثك هلاثمأو «مارح عنا قوف لكألا نإ :انلق اذهو

 عرشلا نإف «ع راشلا ا ام ةحابتسا نع عفرتلاو ربكلا هيحانج دحأ يف ءادلا نعم :ءاملعلا لاق ءاودلا شير

 ىلاعت هللا معن عاضأ ق اک ىمرو اعفرت كلذ دعبتسا اذإ ناسنإلاو «لئاس مد هل سيل ام توم ماعطلا حاب

 .رهقلا متأ اهاوه ىلع ابلاغ يأ ارهاق نوكيف «ع راشلا هحابأ ام ةحابتسا ىلع سفنلا هرك سمغ اذإ مثأ

 بابذلا عقو اذإ بابو 2١47 :مقر ؛هسمغيلف مكدحأ بارش يف بابذلا عقو اذإ باب يف يراخبلا هجرخأ *
 يئاسنلاو ف ةريره يبأ نع ۳۸٤٤ :مقر «ماعطلا يف عقي بابذلا باب يف دوادوبأو 23 445 :مقر ءانإلا يف

 ءانإلا يف بابذلا عقي باب يف هجام نباو «يردخلا ديعس يبأ نع «477 :مقر ءءانإلا يف عقي بابذلا باب يف
 .هذ ةريره يبا نع ءالا 4١ :مقر "هدنسم" يف دمحأو .286٠ ه:مقر



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ٦ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نوكي الف عرشلل اقح ّيِدْبعَت رمأل ال نع ىذألا عفدل لقا نأ ىلع مالكلا قايس لد

 م مهمو :ىلاعت هلوق بيقع 4ءاَرقفلل تاقدصلا م :لاعت هلرقو «باجيإلل

 نايبب تاقدصلا نم مهعمط عطقل فانصألا ركذ نأ ىلع لدي تانسا يف ك رملي
 نيقفانملا

 لكلا ىلإ ءادألا ىلع ةَدهعلا نع جورخلا فقري الق اغ فراسلا
 ةقدصلا عادأ هده يأ

 .ملكتملا لبق نم ةلالدب ةقيقحلا ُكلرتت دق :عبارلاو

 .ميكح ىلاعت هللا نأل كلذو ركي ءاش نمو نم ءاش مَ :ىلاعت هلوق :هلاثم

 تج ارت ن وكيف انيلإ «ةدئاع هتعفنم نأل ؛ةمحرو ةقفش رمأ وه لب رمألا ةقيقح وه يذلا : باجيإلل نوكي الف

 فراصملا نأ دارملا نأ ىلع ةنيرق هعيرفت هبيقعتو هبيقع عوقولاف :2! بيقع ."ندعملا" يف اذك عرشلا قح يف ال

 ةيفرصملا حولص يف مهفانصأ نايب دارملاف ءتاقدصلا يف نوعماطلا نوقفانملا كلت ال ناك مهيلإ فانصألا هذه يه

 نم ةفاضإلاب "ةيادحلا" بحاص هل لدتساو "مشاه نبل ةياقسلاو «شيرقل ةفالخلا" :لاقي امك قاقحتسالا نايب ال

 «فراصم اوراض رقفلا ةلعبو «ىلاعت هللا ىح ةاكزلا نأ فرع امل اذهو «قاقحتسالل ال فراصم مُمأ نايبلل اأ

 لإ هتاهج فاالتخاب لابی الف

 هيلإ بهذ امك فنص لك نم ةئالثلا ىلإو مهيلإ فرصلا بوجو ةيآلا ةقيقح ناك نإو هنإف :2إ ىلع 0

 ل هتيم ةقلضلا تناكف «عمجلا واوب نوروكذم مهو قاقحتسالا مالب مهيلإ ةقدصلا ةفاضإل كني يعفاشلا

 نم يأ اهن 7 اوطغأ نإف تاقّدّصلا يف كرمي نم مهنمو# ر وسو ضال قاس الالوب کر

 ىلع لدي اهرخخآ ىل إإ ةيآلا هذه نإف نوط مه اذإ اهنم اوطعي مل نإو اوضر# مهعئابط ىضتقع. تاقدصلا

 يسرق ب ادریس بيعيج لإ شرصلا نكي ملف ءانل فراصملا نايبب تاقدصلا نم مهعمط عطقب فانصألا ركذ

 اذك مهفاف دحاو فنص ىلع رصتقي نأ ازاحب .مهعيمج كيلا انني تدا یک | ياني وتلف نكي مف

 نئارقلا ةدضاعم عم وأ اظ ملكتملا لاح يف 0295 :ملكتملا لبق نم ةلالدب ."ندعملا"و "لوصفلا" يف

 ."لوصفلا"يف اذك جورخلا ةدارإ وأ بلطلا عوقو نم يذغتلا ةلاسمكو نم يف امك ةيلاحل
 دق ةقيقحلا كرتل ءاحنألاو ماسقألا هذه نأ لاثملا اذه لاثمأ يف رظنلاو قمعتلا دعب كل رهظي هنأ ملعا :لإ ءاَش ْنَمف

 :يأ ةقيقحلا هيف تك رت هنإ :لاقي نأ حلصي هنإف ؛لاثملا اذهك ةلثمألا نم ريثك يف ضعب عم اهضعب عمتحت و لحادتت

 .لامعتسالاو فرعلا ةلالدب هبدن وأ هبوجو وأ رمألا نم ةموهفملا رفكلل ةحابإلا



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف ۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .رمآلا ةمكح رمآلا ىلع ظفللا ةلالد | كرتيف هب رمأي ال ميكحلاو ٌحیبق رفكلاو

 ىلع وهف «قيرطلا ىلع لزن e ناک نإف يحلل با رپ لکو اذإ :انلق اذه ىلعو

 عونلا اذه نمو «ءينلا ىلع وهف ءلزنم بحاص ناك نإو «يوشلا ىلع وأ خوبطملا

 .روفلا نيم
 ءادغلا ىلإ كلذ فرصني ,"ىّدغتأ ال هللاو" :لاقف "يعم ّدغت لاعت" :لاق اذإ :ةلاقم

 .ثدحيال مويا كلذ يف هريغ عم وأ «هعم هلزنم يف كلذ دعب ىّدغت ول نح .هيلإ رعدملا

 ادلا

 "انك تنأف تجرح نإ" ورا لاقق عور فلا فيز ةأرلا تناق الا
 رادلا نع 1331159

 :ىلاعت هلوق باجيإلا ليبس ىلع لجوزع هللا هب رمأي ال حيبق رفكلا نأ ىلع لدي يذلاو وم رو

 نيعأ هب رومأملا ةيضرف يهو «رمألا ةقيقح ىلع يأ :رمألا ىلع ٠١۷| ص :يفاشلا] .رفكلا هداّبعل ىَضْرَي الإ
 [77 ص :يشاوحلا ةدمع] .رفكلاو نامبإلا نم رييختلا وأ رفكلا

 هب رومأملا نايتإل رمألا نأ انركذ امل هدض هنأل ؛خيبوتلا ىلع رمألا لمحيو «لعافلا ةغيص ىلع :رمآلا ةمكحب

 اذك ملكتلا ىلإ عجري نعم ةلالدب كرتت دق ةقيقحلا نأ ىلع يأ :اذه ىلعو ."ندعملا" يف اذك همادعإل خيبوتلاو

 «نيتروصلا ف محللا قلطم ءارش ليكوتلا اذه ةقيقح نإف «خوبطملا ريغ ىلع يأ :ءينلا ىلع وهف ."ندعملا" يف

 هب يذغتيل محللا بلطي هنأ ىلع لدي هلاحف «قيرطلا ىلع لزن اذإ هنأ وهو «هلاح ةلالدب امهيف اهقالطإ كرت نكل

 هلاحف لزنم يف لزن اذإو ؛لكؤملل ال هسفنل ًايرتشم نوكي ءيلا ىرتشا ول نح لكألل ايهملا ىلإ كلذ فرصيف
Rabندعملا" يف اذك ءىلا يف د يس " . 

 :هلوقك ةدبؤم نيميلا كلذ لبق نولوقي اوناكو .كلي ةفينحوبأ هب قبس نيميلا نم عونلا اذهو :روفلا ُنيِمب
 اتقؤمو اظفل ادبؤم نوكي ام وهو ءاثلاث امسق ةفينحوبأ جرخأف «"مويلا لعفأ ال" :هلوقك «ةتقؤمو «"اذك لعفأ ال"

 هلو «كلذ دعب هارصن مث «هارصني ال نأ افلحف ناسنإ ةرصن ىلإ ايعد ثيح هنباو رباج ثيدح نم هذخأو «ئعم

 اذإ ردقلا تراف نم ردصم وه روفلا نأل ؛مسالا اذني تيمس امنإو [78 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .اننحي

 ؛هتعاس نم :يأ هروف نم نالف ءاج :لاقي ءاهيف ثبل ال ىلا ةلاحلا هب تيم مث ؛ةعرسلل تريعتسا مث تلغ

 نم ردصت األ :ليقو ءامي تيمسف «ةعاسلاو لاحلا ىلع عقت األ ؛روفلا نيمب نيميلا اذه لثم ءاهقفلا ىمسيو

 . "ندعملا"ف اذك بضغلا ناروف



 ظافلألا قئاقح هب كرتُي اميف لصف 8 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 اپ عنخ دج ایر را يرع لاا یل ارسم لقا دلك

 .ظفللا ةقيقح لبقي ال لحما ناك نأب مالكلا لحم ةلالدب ٌَقيقحلا كرتت دقو :”رسماخلاو

 55 هدبعل هلوقو ,ةقدّصلاو «كيلمتلاو «ةبهلاو «عيبلا ظفلب ةرحلا حاكن داقعنا :هلاثمو

 :ىلوملا نم انس ٌرَبكأ وهو هدبعل لاق اذإ اذكو "يبا اذه" :هريغ نم بسنلا فورعم

 نيحالا نأ انركذ ام ىلع ءانب ءامه افالخ هدد ةفينح يبأ دنع قتعلا نع ًازاحب ناك "يبا اذه"

 .اريه نوع ی ير طفلا نس يف ةقيقنملا نبع فيل رال
 نيبحاصلا

 هيدي نيب جورخلا نم تدارأ ام هيف هراثآ بضغ جورخلا نم عنملا ىلع ثعابلا نأل ±! اروصقم ْمكحلا ناك

 . لوصفلا يف اذك جورخلا كلذب خلإ تحرح نإ :هلوق ديقف

 امإ يقيقحلا نعملل احلاص نوكي ال نأب هب قلعتي امو مالكلا هيف عقو ام ةلالدب يأ :مالكلا ّلحَم ةلالدب

 ةلاحم ال زاحنا ىلإ راصيف «يقيقحلا ئيعملا لحما لبقي مل اذإف رحآ هجول وأ ؛هنع موصعم وه نميف بذكلا موزلل

 نأل ؛بذك وهو ةينلاب الإ حراوحلا لامعأ دجوت ال نأ ىقيقحلا هانعم نإف "تاينلاب لامعألا امنإ" :#ك هلوقك

 مكح وأ لامعألا باوث :يأ زاحبا ىلع لمحي نأ دبالف ؛ةينلا نع نهذلا ولخ تقو يف انم لمعلا عقي ام رثكأ

 ردق نإو ؛ةينلا ىلع فوقوم ايندلا يف لامعألا زاوج نأ ىلع لدي ال هنأ رهاظف باوثلا ردق نإف «تاينلاب لامعألا

 نيبو اننيب عامجالاب دارم يورخألاو ..باقعلاو باوثلاك يورحأو «ةحصلاك يويند :ناعون وهف مكحلا

 مومع مزلي هنألف ؛اندنع امأو ءزاحملا مومع مزلي هنألف ؛هدنع امأ اضيأ يويندلا داري نأ زوخي الف شي يعفاشلا

 :رك ذتف عوضول ا يف اضرف ةينلا نوكت الف ءةينلا ىلع فوقوم لمعلا زاوج نأ ىلع لدي الف ؛كرتشملا

 ال ةبقرلا كيلمت بعأ مالكلا ةقيقح نأل ؛حاكنلا نع ران .رامق “كنم يسفن تعب" :ةرحلا لاق اذإ يأ :لإ هلاغم

 نأل ؛"يبا اذه" :هنم انس ربكألا وأ «هريغ نع بسنلا فورعملا هدبعل هلوق كلذكو «زاجلا ىلإ كرتف «ةرحلا هلمتحي
 رغصألل انبا نوكي نأ لمتحي ال انس ربكألا اذكو ءلثم ورمع نم نوكي نأ لمتحي ال ديز نم بسنلا تباثلا دبعلا

 لحما يف ةيلباقلا مدعب دارملا نأ مهفيل اذه دروأ امنإ :للإ هدبعل هوقو ."حرشلا" يف اذك ظفللا ةقيقح كرتف ءانس

 .ايعرش وأ ايلقع نوكي نأ نم معأ مالكلا ةقيقحب



 هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 :صوصنلا تاقلعتم يف لصف
 .هءاضتقاو هتلالدو هّتراشإو صنلا ةرابع ا نعن

 تاقلعتملا

 .ادصق هب ديرأو هلَجأل ُمالكلا َقْيس ام وهف :صنلا ةرابع امف

 لك نم راظ ريغ وهو ةدايز ريغ نم يملا مظنب تام يهف صفا ةراشإ أو

 .هلجأل مالكلا قيس الو «هحو

= 8 Mm 8 رق 8 0 ا جا E i قيس هنإف ؛ةيآلا مهراد نم اوجرخأ َنيذلا نيرحاّهُملا ءارقفلل# :ىلاعت هلوق يف :هلاثم 

 [55 ص :يشاوحلا ةدمع] .مظنلا كلذب لاكشإلا هوجو نايب يف عرش مظنلا كلذب نايبلا هوجو نايب نم غرف امل :لصف
 ةحيرصلا ريغلا قاعملاو «ةينمضتلا وأ ةيقباطملا ةحيرضلا ناعملا نم ضوضنلا هب قلعتي ام يأ :ضوصنلا تاقّلعتم
 مهفلاو ةلالدلا بسحب هوجوو ءاحنأ يف امكو ءاههوجوو صنلا ميهافم ءاحنأ هذه ةلمججلابو (ةيماز زتلالاو ةينيمضلا

 نکل اف و اة رف للدهن الو قلسمفلا ةرهرواو دارملا ىلع فوقولا ءاحنإ يه كلذك اوز ذأ اتما خار

 مكحاو رسفملاو صنلاو رهاظلا يف امك افعضو ةوق ضعب ىلإ اهضعب ةفاضإب انيب اميف بيترتلا اغإو «ةيعطق اه
 قرط ىلع صوصنلاب قلعتي ام ي رسكلاو حتفلاب زوجي "تاقلعتم" :هلوقف ءالفسو اولع ةزئامتم ةبترتمو ةيعطق

 يشاوحلا لوصح ' يف اذك اهتيانكو اهقراشإو اهتحارص هوحوو اهيلع فوقولا

 وه صنلا ةرابعب لالدتسالاو .كلي فنصملا هركذ امك وه حالطصالا يف ءايؤرلا ريسفت :ةغل ةرابعلا :صنلا ةرابع
 نيعمو را نا س فيس اقل فيو مسا يسال ؟صنلا نيعب لالدتسالا

 ٤ ١١[ ص :يفاشلا] .ةنسلاو بائكلا نم عملا موهفم ظوفلم لك ىلع صنلا مسا قلطي :"صنلا" ةملك
 دف دكا يملا بتاع لإ ادق دير" ههلرقو هظفللا باع لإ طس ها مالكلا قّيس

 مالكلا كلذب مكحلا كلذ ديرأ :يأ هلحأل مالكلا قيس رقت .يريسفت نظن :ديققأ هيا كرأو .كاردتسا

 مظنب" :هلوقب زرتحا صنلا مظنب تبث مكح يأ :خإ مظنب تبث ام .ةراشإلاو هب جرخف «دصقلا ثيح نم

 ءاضتقاب تباثلا نع هب زرتحا :ةدايز ريغ نم .صنلا نعم. تباث هنإف ءصنلا ةلالدب تباثلا نع "صنلا

 . ندعملا" يف اذك ظفللا يف ريدقتلا ةدايزب تباث هنإف ؛صنلا

 مدعل هجو لك نم رهاظب سيل هنأل ؛ةراشإب يمس اغإ :يأ ةيمستلا هجو ىلإ ءاعإ هيف :لا رهاظ ريغ

 - ىأر اذإ امك هجو نود هجو نم رفاظ هنأ نعي هيلإ اجاتحم نكي مل إو فيرعتلل حيضوتو قولا



 سرع تاس لوا وا دقاك ذي فول علا
 ناكف «صنلا مظنب مهرقف تبل ا دقو هقكللذ سا راصف (ةمينغلا قاقحتسا نايبل

 نرالا ةر

 تناك ول ذإ ؛رفاكلل كلما هسا ره اسلا لام ىلع رفاکلا © ءالیتسا نأ ىلإ ةراشإ

 .مهرَف تي ال مهكلم ىلع قاب لاومأل
 نيرجاهملا يييلسلا ىلا ومأ

 مهنم ءارشلاب رجاتلل كلملا توبث مكحو ءءاليتسالا ةلأسم يف مكحلا هنم جّرَخيو
2 

 «یزاغلل كلملا تونو مانعتسالا تاو و ر ةبهلا ۾ 2 نم د

 يزاغلا ي

 ماّيصلا اومن هنأ / 20 ا هيرق لإ تفر EE :ىلاعت هلوق كلك,

 لح ةرورض نم نأل ؛ةبانجلا عم ققحتي حبصلا لوأ يف ُكلاسمإلاف ليلا ىلإ

 لوألاف ءدصقو ثافتلا ريغ نم هنينيع قؤع هلامشو هنيمب نع ناك نم ىري كلذ عمو ؛هرظن دصقب اناسنإ ناسنإ -
 ءارقفللإ» :ىلاعت هلوق وهو :خإ مهّرقف تبت دقو .لوصألا بتك يف اذك ةراشإلا ةلزنمت يناثلاو ةرابعلا ةلزنم

 ؛لاومأ مهل نكي + ناب يلصألا مدغلا رابتغاب مهبلع ءارققلا فالطإ نوكي نأ زاج هنأب لاقي ال «ةيآلا :«َنيرحاَهُملا

 .ةيآلا كوهلاومأو مهرايد ن ا دلا :ىلاعت هلوق ليلدب ةكمج لاومأ مهل تناك دق هنأل

 وهون ءاقعلا دش نآل ؛كلملا مايق عم لالا نع ديلا دعيب ال كلل لاوزب نوكي ةقيقح ريقفلا نأل :مهُرقف تشي ال
 نأل ؛رافكلا ىلإ مهكلم لاوز ىلع ىلع اليلد ءارقف مهتيمست كلملا م :دع ريقفلا ناك اذإو ءهنم ديلا برقأل لاملا كلم

 ءازاجم ءارقف مهامس ىلاعت هللا نأب آلئاق ةراشإلا اذمي لمعي مل كلي ىعفاشلاو .هتقيقح ىلع لومحم مالكلا قلطم

 ةرورض ريغ نم هيلإ راصي الف «لصألا فالح ةقيقحلاب لمعلا ناكمإ عم زاحا ىلإ مالكلا فرص :لوقن انكل
 هزرحأف نيملسملا لام ىلع ىلوتسا اذإ رفاكلا نأ نعي :ءاليتسالا ةلأسم يف. "ندعم ا ٤ ذك هيلإ فرصي ليلدو

 ىلوتسا اذإ رفاكلا نأ :هانعمو ءداليتسالا :خسنلا ضعب فو ثب يعفاشلل افالخ اندنع هل اكلم ريصي برحلا رادب

 .ءاليتسالا ةححسن وه روهشملاو «ركذ ام ىلع ءانب هنم بسنلا تبثي اهدلوتساو ملسملا ةيراج

 ہکحجلا :هلوقل يوسف اقطع ناقكلا نب :يأ مهنم ءارشلاب رجاتلل كلملا توبث وه مكح يأ :كلملا توبث مكحو

 يف اذك كلملا هل تبث انلاومأ ىلع مهئاليتسا دعب رافكلا نم ريس اذإ رحاتلا نأ نعي ءاليتسالا ةلأسم يف

 دنع نامضلا مدعو «قاتعإلا زاوجو ءءطولا لح لثم امي دارأو مكحل | ىلع فطع عفرلاب :هتاعيرفتو . ندعملا

 .كلذ ريغو فالتإلا



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف V1 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 2 كاسمإلاو ع ةبانجا دوجو عم راهنلا نم لوألا 1 نوكي نأ حبصلا ىلإ ةرشابملا

 مزو موصلا يفانت ال ةبانحلا نأ ىلإ ةراشإ اذه ناكف ماقاي دبعلا رمأ رطل كل

 .موصلا ءاَقب يفاني ال قاشنتسالاو الا نأ قلق م

 تعط ُدحَي احلام ءال ناك ول هنإف ههمَْص دس م همقب ائيش قاذ نم نأ : :هنم عرفتيو

 وا راسن ۷ لاد
 حاملا عاش

 دعب الإ نكمي ال لسغلاو عاملا ل اح و «ثفرلا ةحابإ تقو ليللا ءازجأ نم ءزج لك نأل :خل ! ةبانجلا دوجو عم

 همهدقتت تامدقم هل لب ؛ينأ ال نامز يجيردت رمأ هنأل ؛اضيأ لسغلا هيف نكمت ال هغارفب قحاللا نآلاو «هنع غ ارفلا

 مدع تبث ةرورضلا هذهبف «ةلاحم ال ًابنح هيف نوكيو «موصلا نامز نمو حبصلا نم نأ نآلا كلذف «هبابسأ ايم نم

 وهو رجفلا هكردي ناك :اعوفرم ةملس مأو ةشئاع نع هححصو يذمرتلا هاور امه :انلوق ليلد «موصلل ةيانجلا ةافانم

 وهو «مهريغو ك يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ رثكأ اذه ىلع لمعلاو :لاق «موصيف «لستغي مث «هلهأ نم بنج
 ىلإ برشلاو لكألاو ةرشابملا ةحابإ يف صن ةيآلا نأ ملع مث ؛ىهتنا ر قحسإو دمحأو يعفاشلاو نايفس لوق

 ةطساو ال هنأل ؛ةبانحلا دوجو عم هلوأ نم موصلا ققحت :هترورض نمو «موصلا ءزج لوأ وهو رجفلا راجفنا روهظ
 ."لوصفلا" يف اذك لاستغالا نم اهيف نكمتي موصلا تقو ءزج لوأ نيبو ةحابإلا تقو نم ءزج رخآ نيب الصأ
 ماب رمألا دوكي هيلا كلذ الاب دوجو ی نت يي مامتإب رمألا نأ :ماقملا لصاح :هماهتاي

 ودبس بيع ريس مودعملا ماعإب

 عم درحب دنع ةهادبلاب هيلإ ردابتي ال ثيح مهفلا بسحب ةضماغ تناك نإو نيقيلا لوصحل ةبجوم ةعطاق :ةراشإ

 ةيفانم نوكت الف ءلصح دقو راهنلا لوأ يف موصلا لصحي ال موصلل ةيفانم تناك ول اهنأل :موصلا فانت ال .ةيآلا

 ."ندعملا" يف اذك يفانملا دوجو عم لصحي ال ءيشلا نأل ؛هل

 ةد اهريغو ةالصلل (ةيانحلبا يأ) اهعفر نم دبالو موصلا عم ققحم امل ةبانجلا نأ :موصلا عاشب يفاني هيا

 لسغلا ناكرأ نم نيذلا «قاشنتسالاو ةضمضملا نودب عفترت ال يهو «دجسملا لوخدو «ةرانحلا ةالصو «ةوالتلا

 يشاوحلا ضعب يف اذك ءاضعألا رئاس لسغك موصلا نايفاني ال امهنأ ملع



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ؛ناهّدالاو ,ماجتحالاو «مالتحالا مكُح كمابصلا اوُمَنَأ مَن :ىلاعت هلوق :يأ هنم ملُعو

 لوأ يف ةروكذملا ةثالثلا ءايشألا نع ءاهتنالا ةطساوب م ةزالل كاسمإلا ىم امل باتكلا نأل

 .ةثالثلا ءايشألا نع ءاهتنالاب هَ موصلا نكر نأ َملع اوت حبصلا

 دنع همزاي اغنإ هب رومأللاب نايتإلا دصق نإف «تييبتلا ةلأسم يف مكحلا جرحي اذه ىلعو
 وصلا وهو مؤاوأ ليللا يف ةينلا

 ا اومتأ ۾ 25 : ىلاعت هل وَقْل لوألا يش سلخ اا ُرمألاو ألا هجوت

 حبصلا ع ولط وهو <

 .4ٍلْللا ىلإ

 .اطابنتسا الو ًاداهتحا ال ةغل هيلع صوصنملا مكحلل ةلع ملُع ام يهف :صنلا ةلالد اّمأو

 .موصلا فانت مل ةيرايتخخا يهو لهألا نم ةبانحلا نأ تفرع دق كنأل ؛موصلا رطفي الف مالتحالا امأ :خلإ هنم ملغ
 مجاحلا رطفأ" :525 هنع يور امو «مونلا ببسب دشأ ةرورضلا هيف لب ىلوألا قيرطلاب مالتحالاب ةبانحلاف

 نمأي ال هنأ ببسب محاحلاو «فعضلل ثروملا مدلا جورخ ببسب موجحملا راطفإلاب ابرق امهنأ :هليوأتف ؛'موجحملاو
 تييبتلا هيف طرتشت له ناضمر موص نأ يهو :تييبتلا ةلأسم يف ."لوصحلا" يف اذك هفوح يف ءيش لوحد نم

 دنعو «"ليللا نم مايصلا وني مل نمل مايص ال" :ئِلع هلوقل ؛طرتشي ك يعفاشلا دنعف ءال مأ ليللا نم ةينلا :يأ
 امك ليللا نم زوجي ال هنإ :انلق ولف ءدصقلا يه ةينلا نأل اذهو ؛لاوزلا لبق هتينب ىدأتي لب «طرتشي ال انباحصأ

 امیج ةنسنلاو بتاقكلاب المع امہ زارلاپ الق فحاول || ربخج باتكلا خسن ىلإ ىدأل كي نالا لاق

 «بلطلا دجوي اذإ الإ نوكي ال هب رومأملا نايتإ دصقو .دصقلا يه :ةغل ةينلا نأ :هلوصحمو :خل !.ماّيِصلا اومتأ مث

 ليللا نم هيلع ةينلا مدقت مزلي الف «لوألا ءزجلا دعب موصلا يف هجوتي امنإ باطخلاو «هب روما نايتإل باطنلاو

 مايصلا مامتإل رمأ 4 ليلا ىلإ َءاّيِصلا ارا :ىلاعت هلوق نإف :خ ليلا ىلإ .ءكللي يعفاشلا هيلإ بهذ امك

 .عورشلا دعب الإ نوكي ال مامتإلاو
 ةغلب فزاع وج نم رثؤلا عملا فرعي :يأ ةغللا ثيح نم كلذ ملع :يأ ملع :هلوق يف ةبسنلا نع زيي :ةغل

 ال" :هلوقو ءالقع وأ اعرش ناتباث امهنأل ؛فوذحملاو ئاضتقالا هب جرخيو مق يخف ایک ناک ةاوس «برعلا

 فيكو يلح ةلالدلاو يف هنكل سايقلا وه صنلا ةلالد نأ معز نم ىلع در هيفو «"ةغل" :هلوقل ديكأت "اداهتحا
 اضيأو ؛ناسللا لهأ نم ناك نم لك اهفرعي ةيعطق ةلالدلاو «دهتحلا الإ هيلع فقي ال ئيظ سايقلاو اذه نوكي

 .ركنم اهركني الو سايقلا عرش لبق ةعورشم يه تناك



 هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 مهفي ةغللا عاضوأب ملاعلاف « اش الو فأ مهل لقت الف :ىلاعت هلوق يف :هلاثم
 صنلا ةلاذلد

 ي ألا عفدل فيفأتلا رحت نأ عامسلا لّوأب
 ف فألاب لوقلا

 ميرحتب :انلق ىنعملا ادو «هتلع مومعل هيلع صوصتنملا مكحلا م مومع :عونلا اذه مكحو

 ا لو نيا بس و رحال ببي أل ع مطعتسالو مشار برشا
 مك

 كاد انباحصأ لاق ,صدلا ةلالدب ةبوقعلا تابثإ ج قع عنا ةلز م ضنلا د

 هانعمو «صنلا ةرابعب تباث وهو ءطقف فأب ملكتلا نع يهنلا هل عوضوملا هانعم يعي :خلإ كاَمُهَل لقت القط

 موقلا اهرك ذ لا ةيعرشلا ةلثمألاو «متشلاو برضلا ةمرح الإ ةن تس امو «صنلا ةلالد ماليإلا وه يذلا مزاللا

 .رصتخملا ذه اهعسي ال تالوطملا يف ةروكذم

 ىلإ ةمرحلا وهو فيفأتلا مكح ىدعت مث ءامهيلإ ناسحإلاو امهمارتحا نايبل مالكلا قوس نأل :ىذألا عفدل
 .صنلا ةلالدب ًاقيثم متشلاو برضلا هةم رح ناکف ؛ىذألا ةلعب متشلاو برضلا

 ءيش لك يف ينعي هتلع مومعب معي فيفأتلا صن يف الثم مترحتلا وهو صنلا مكح نأ لحألو يأ :ىنعملا اذهو

 مرسلا وهو مكحلا دجوي الثم ىذألا يحي ابو
 عيمج يف ىذألا دوحول ءايشألا هذه ميرحتب :انلق اغنإو ءاصاصق نالتقي ال نبالا التق اذإ عي :اصاصق لتقلاوأ

 تباثلا مكحلا نأ يأ :2 ! صنلا ةلالد . "ندعملا" يف اذك ةلالد هيلع صوصنملا ريغ يف مكحلا تبثيف ءروصلا هذه

 ىلإ ال صنلا ىلإ فاضت ةلالدلا نأل ؛هتلالد يف يعطق وهف هتراشإب وأ صنلاب تباثلا مكحلا ةلزنمي صنلا ةلالدب
 اذهو ءصنلل يعرشلا ىعملاب ال يوغللا ضنلا نيعم. تبات صنلا ةلالدب تباثلا مكحلا ناك كلذل .داهتحالاو يأرلا

 ١/8 ١[ ص :يفاشلا] .سايقلا نع صنلا ةلالد تقرتفا

 تاب ج 5 مكحلا باجيإ يف ضصنلاب تباثلا ةلزنمم صنلا ةلالدب تباثلا نأ :هحیض وت جا حص قح

 صنلاب تبان همحرف «همجرب و يلا رمأف .نصحم وهو نز ازعام نأ يور ام :هلاثمو ءصنلا ةلالدب تابوقعلا

 .بتكلا صخلم اذه صنلا ةلالد ءاضتقاب هناصحإ ةلاح يف نز نم لك محريف «هريغ معي

 .تاهبشلاب ئردنت صاصقلاو دودحلا نأل ؛تابوقعلا تابثإ حص امل ةيعطق نكت مل ولو :صضنلا ةلالدب

 [55 ص :يشاوحلا ةدمعإ]



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف £4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .صنلا ةلالدب برشلاو لكالابو صاب عاقوا ءرافکل تيجو

 ةلعلا كلت ىلع مكمل ارادن :لیق قمل اذه رابتعا ىلعو
 3 صتنلا مكح

 هيلع مرح ال ةمارك فيفأتلا تول امزق نأ ول ةف فيز وبأ يضاقلا ٌُمامإلا لاق

 .نيوبألا فيفأت

 ال اعيب انضر ولو ءةيآلا يدو اذإ اوما نيذلا اًهيَأ 5 :ىلاعت هلوق يف انلق كلذكو

 .عيبلا هركي ال عماجلا ىلإ يرحت ةنيفس يف اناك نأب «ةعمجلا ىلإ يعّسلا نع نيدقاعلا عنمب

 يف أرما تعقاو :لاق ؟تعنص اذ ام :لاق ءتكلهأو تكله هللا لوسر ای : لاق يبارعألا ثيدح وه : صنلاب

 لهو :لاق «نيعباتتم نيرهش مصف :لاق ؛هذه بقر الإ كلمأ ال :لاق «ةبقر قتعأ :لاقف اخس ناظر راق

 ءرمت نم قرعب ىتؤي نأ ع هرمأف ءدحأ ال :لاقف ءانيكسم نيتس معطأ :لاق ءموصلا نم الإ نتاج ام ينعاح

 يم جوحأ ةنيدلا بال نيب سيل هللاو :لاقف «نيكاسملا ىلع اهقرف :ل ا عام رقع ةييق مق قر ىف

 ةتسلا ةمئألا هاور روهشم ثيدح وهو «كدعب ادحأ يرجي الو كئرج كلايعو تنا لك د لاقف «یٰلایع نو

 سيلو «ربحلا نب ناملسو دوراجلا نبا نع "هدنسم" يف ةبيش يبأ نبا هركذ يضايبلا رخص نب ةملس وه :لحرلاو
 "لوصخلا" يف اذك "تكلهأ" :هظفل ةتسلا بتكلا ف

 لكألا كلذكو «هل ةلآ عامجلاو «رطفلاب موصلا 5 ةبانملا يه عامجلا يف ةلعلا نأل :صنلا ةلالدب

 صنلا ةلزنم ةلالدلا لزنت ىلع ءانب يأ :ىنعملا اذه رابتعا [85 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .برشلاو

 امدعو ادوجو ةلعلا كلت ىلع مكحلا رادي يأ :ةلعلا كلت ىلع ١١8[ ص :يفاشلا] .ةروكذملا عورفلا عرفت
 .ايعطق نعم لا نوكل اهفلاخي صنلا ةروص ناك نإو «همدع دنع مدعنيو هدوجو دنع صنلا مكح دجوي نعي

 ءايعطق هنوك عم قالطإلاو مومعلا ىلع فيفأتلا مرحي صنلا رهاظ نأ عم ىذألا نعم ءافتنال :لإ مهيلع مرح ال

 .صنلا رهاظ يع اهيلع ءانب وه ام ربتعي الو ءامهيلع مكحلا بتر ةلعلا ره لصألا ناك امل نك کل

 دوصقملا نأ اذه تفرع اذإو «ةعمجلا ىلإ يعسلاب لالخإلا يهو ارا اع ال مرحي ال يأ :عيبلا هركي ال

 هن ام عفدو ؛يغسلا ق جر حلا مدع لب «عيبلا كرت سفن وه عیب اورذو# :ىلاعت هلوق نم تاذلاب ىلصألا

 نكي مل نإو هانعنم اعنام عيبل ناك ولف «هنع عونمملا وه يلا نج لالا ي علال نأب انمكح «هعفدي ام عنمو

 ولو «هعنمت مل يعسلا يف ريحأت ريغ نم قيرطلا يف نيش ام اعيابت وأ رخآلا بكرملا وأ ةنيفسلا ةروص يف امك اعنام
 وتلا لما نإ ات عاش شا لآ را اار ةيسولاو ق رخ دوقغك رجخآ عنام انهه ناك



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف ظ Vo هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 تدي ايفان. ف أ اهرعش كمف هيف هدرا فلح اذإ :انلق اذه ىلعو

 لود ةبعالملا دنع ل دمو برضلا ة رويت دجو ولو «ماليإلا هح وب ناک ادا

 مادعنال ؛ثسدحي ال هتوم دعب هب ضف "انالف بنرضي ف فل نمو . ٿنڪ ا ماليإلا

 .ماليإلا وهو برضلا نعم
 .ماهفإلا مدعل ؛ْتّنَحي ال هتوم دعب هملكف "انالف ملكتي ال" فلح ول اذكو

 ال داراوأ كّمّسلا محل لَكأف "امحل لكأي ال" فلح اذإ :لاقي نيعملا اذه رابتعابو

 نأ ملعي عامسلا لأب ماعلا نأل 5 ناسنإلا وأ ريزنخلا مح لکا ولو 957
 ةغللا عاض وأب

 لان نع زارتحالا نوكيف «هدلا نم أشني اًمع زارتحالا وه امنإ نيميلا اذه ىلع لماحلا

 .كلذ ىلع مكحلا رادیف ؛تاّيومدل
 ةه و ثنحلا وشو

 6 ت 8 ا
 هاضنقا صنلا نأك هب الإ صنلا نعم ققحتي ال صنلا ىلع دايز وهف يسلب

 برضب ثنحي الو «برضلا دجوي مل نإو ماليإلاب ثنحيف اهماليإ كرت اهرض كرت يف رثؤملا عملا نأل : ثني

 نأل كلذو ؛ملكتي ال :هلوق نم دوصقملا :ماهفإلا مدعل ."ندعملا" يف اذك برضلا ةروص تدحو نإو اهللؤي ال

 الوم هنوك تبثأ دق عرشلا ناك نإو مهفي الو ملوي ال تيملا نأ ةماعلا دنع فراعتملاو «فراعتملا ىلع نامبألا ئيبم

 ؛هيدي نيب دابعلا اه ظفلتي تاملكب تو ااف و «ةنوشح و ةدشب ال قفرب هلسغ ع رش اذهو «باذعلاب

 .لاحلا ةقيقحب ملعأ هللاو ىتوملا عام نوققحملا تبثأ انهه نمو ؛"مهلاعن قفح عمسيل هنإ" :ثيدحلا يف درو اذلو

 أشن محل لكأ ىلع يأ :كلذ ىلع مكحلا راديف .دارحلاو كمسلا لكأف حسنا ضب يلو :كَمّسلا محل لكأف
 نم أشني مل دارحلاو كمسلا محلو امهلكأب ثنحي مدلا نم أشن يمدآلاو ريزنخلا محل امدعو اهوخو عدلا نم

 .اهلكأب ثنحي الف ضيبأ سمش اذإ كمسلا مدو «دوسأ سمن اذإ هنأ يهو اهيف مدلا ةيصاح مدعل مدلا

 ريغ ليبق نم ةثالثلا هذهف «يضتقملاو ءفوذحملاو ,رودقملا :رومأ ةثالث ةفرعم نم انهه دب الو :لإ ىضتقملا اّمأو

 - لقعلاب ثلاثلاو «ةغللاب صتخم يناثلاو ءالقع وأ اعرش وأ ةغل مالكلا حيحصتل تباثلا لمتشي لوألا نكل «قوطنلا



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 سس نع

 ءردصملا يضتقي تعنلا نأ الإ ةأرلا تعن اذه نإف ؛"قلاط تن :هلوق ا :هلاثم
 هتأرمال

 حالطصالا يو ..هبلط يأ هاضاقتو نيدلا ىضتقا :لاقي هنمو «بلطلا وه :ةغل يضتقملا نأ ملعا .عرشلاو =

 ؛هسفنو لانا نحال مالكلا مزاول نم ةقيقحلا يف وهو .ملكتملا قدص ةرورض مالكلا يف رمضأ ام وه :يعرشلا
 ١7١[ ص :يفاشلا] .هئاغلإ نم ريح مالكلا لامعإ نأ ىلع ءانب ءاعرش يهمل ةحضا اغرق تنك دعدنأل

 «يضتقملا باب نم فوذحملا اولعج مهريغو يعفاشلا باحصأ و نيمدقتملا انباحصأ نم نييلوصألا ةماع نإ

 نوكي فوذحلا توبث نإ :اولاقو ءامهنيب لصفلا ىلإ نيرخأتملا انباحصأ نم ريثك بهذو ءامهنيب اولصفي ملو

 اذإ ىضتقملا هرابتعاب حصي عبت ىضتقملا نأ :امهنيب قرفلا ةمالعو «يرورض ىعرش رمأف ءاضتقالا امأو «ةغل

 كدبع قتعأ" :هلوق اذه نايبو «هيلإ مكحلا لقتني هب يرصتلا دنع لب «عبتب سيل فوذحملاو «هب حرصملاك راص

 ءراصتخالل فوذحم لهألا "ةيرقلا لأساو" :هلوق يقو ءصوصنملا حصيل ءاضتقالا قيرطب كيلمتلا تبثي "نيع

 [۸۷-۸۸ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .هيلإ لاوسلا ةبسن لوحتي لهألا ركذ دنعف

 نودب حيحص هنإف «هيلع صوصنملا ةحصل تسيل ةلالدلا توبث نأل ؛ةلالدلا جارحإل لصف :لإ ققحتي ال

 ؛صوصنملا ىلع ةدايز اذهف «هتك ولم هيف ردق ©ةقر ريرحَتف# :ىلاعت هلوقك اهدوجو ىلإ رقتفي ال ذإ ؛ةلالدلا

 ."مدآ نبا هكلمب ال اميف قتع ال" :التا هلوقل ؛كلملا دعب الإ ققحتي ال ةبقرلا ريرحت نأل

 اذه ىفف «صنلا ىضتقم ديزملا كلذ نوكي مرج الف «هسفن ىلإ رظنلاب هانعم حصيل يأ :هل! هسفن يف حصيل

 ."ندعملا" يف اذك مسالا اذهب يضتقملا ةيمست هجو نايب مالكلا

 ؛لعفلاك ردصملا ىلع ةلالد امل ةهبشملا ةفصلاو لوعفملاو لعفلا ءامسأ تافصلا ءامسأ نأل :2إ تعنلا نأ الإ

 شب يعفاشلا باحصأو نيمدقتملا انباحصأ نم نييلوصألا ةماع نأ ملعا "اقالط قلاط تنأ" :لاق هنأك راصف

 ام :اولاقف ءهل اوقرف ديز يأ يضاقلا ىوس نيرحأتملا ةماعو مالسإلا رخف ن خيقلاو ,ردقملا عاونأ نيب اوقرفي مل

 تنأ" اولعجف ؛ىضتقملا وهف اعرش مالكلا حيحصتل تبث امو «فوذحما وهف ةغل مالكلا حيحصتل تباث وه
 "قلاط تأ" نيي:ةقرفلا بعضي منهيهدم ىلعفا «فوذخلا ليق نم "ىقلط'و.ءىضتفملا لييق نم "قاتقلطو قلاط

 ىلع ةدايز وهف :لاق ثيح ًالقع وأ ًاعرش ةدايزلا ديقي ملو هفيرعت يف قلطأ ثب فنصملاو ؛"يقلط" نيبو
 جاتحي ال هبهذم ىلعف «يضاقلا هب فرع ام هفرع اذهو ءامهنيب قرفي لو «هب الإ صنلا نعم ققحتي ال صنلا

 . لوصفلا" يف اذك امهنيب قرفلا ىلإ



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف ۷۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 0 ماب فلاب يلع كدبع قتعأ' :لاق اذإو ءءاضتقالا قرط ت دووم اصلا ناكف
 E لحد ب ا ۳ 5

 ديعلا قتكو
 يعد : س ین مهر اب نع تح رب یس اویا

 لوبقلا تبثيف ءاضتقالا قيرطب عيبلا ت تبثیف يع هقتعأف قاتعإلاب ىليكو.نك مث فلاب

 .عيبلا باب يف نكر هنأل ؛كلذک

 اق هنف ءارتشالا رودص هناك .هنم ظفللا انه رودضف ؛يعطق ظرفلملاك ىضتقملا نأل :حلإ قتعلا عقي

 هيلإ ريشي هنأل ؛ءاضتقا عيبلا دوجو ىلع نوعا اذه نعم ةحصض قوت او راع وک نع ا ارهق ال
 حرص هنأل ؛ ؛عيبلاب الإ تبثي ال كلملاو اغرق حصي ال كلاملا ريغ بناج نع قاتعإلا نأل ؛ ؛'ئيع' :هلوق

 قاتعإلاب يليكو نك مث «فلأب نيم هعب يأ اردقم عيبلا دوجو ةحص يف مالكلا اذه ىضتقاف «فلأب ةضواعملاب
 حصي ال كلملا دعب قاتعإلا نأل ؛عيبلاك ىضتقم ليكوتلا نأ رهظ اذه ىلعف «ليكوتلاب يبناج نم هقتعأف

 الإ هقح وهو هكلمل ليزم ال وأ هبئان EY e لیکر هوني كلل فاس نہ اا

 رمآلا نيب تبث يذلا عيبلا دعب ةقيقح قتعلا لوصحل :ىون امع عقي .هظفحاف ةلازإلا هكلم نم وأ كلاملا

 7 ص :يشاوحلا ةدمع] .ءاضتقا رومأملاو

 نودب حصي ال قاتعإلا نأل ؛رمآلل كلملا توبث يضتقي قاتعإلاب رمألا نأل اذهو :لإ هلوق نأل كلذو

 «عيبلا ىلع لدي ضوعلا ركذو ءاببس يضتقي كلملاو' «مدآ نبا هكلمع ال اميف قتع ال" :ينفع هلوقل ؛كلملا

 ؛اضيأ لوبقلا ىلع رمآلا نع قاتعإلا فقوتل كلذك لوبقلا تبث ءءاضتقا عيبلا تبث اذإو «ءاضتقا عيبلا ربتعأف

 اليكو ترص مث «فلأب كنم هتعب :هلوق عم يضتقي "تقتع" :رومأملا لوق اذكو «عيبلا باب يف نكر هنأل
 ىضتقملا اذه تبثي الو «باجيإب سيلو «عيبلاب رمأ 'مهرد فلأب ؛ئم هعب" :رمآلا لوق نأل اذهو ؛تقتعأف

 اليكو ترص مث «تعب :لاق هنأكف «"تقتعأ" :رومأملا لوقب عيبلا تبثي امنإو ءرمأ درحب هنأل ؛ءارش الو عيب

 قيرطب لوبقلا تبثي يأ :كلذك لوبقلا تْبثيف ."ندعملا" يف اذك باجيإلا لصح مالكلا اذهو «تقتعأف
 قيرطب عيبلا توبث يف طرتشي ال هنأ :نعملاو ءاضيأ ءاضتقالا قيرطب عيبلا يف باجيإلا تبث امك ءاضتقالا
 باجيإلا نع ٰيغتسي ءاضتقالا قيرطب تبث امف ءءاضتقالا قيرط ريغب عيبلا توبث ف طرتشي اه ءاضتقالا

 طرتشي امك قاتعإلا هيف طرتشي لب ءاضيأ طرشلا رايخو بيعلا رايخو ةيؤرلا رايخ يرجي الو «لوبقلاو
 ١[ 77 ص :يفاشلا] .نونحبلاو يبصلا نم هرودص حصي ال اذهيو «قاتعإلل ًالهأ افلكم رمآلا نوك اضيأ هتحصل



 صوصنلا تاقلعتم يف لصف ۷۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

E ET 
 ' ةلاقف نیش رتب ىتع اتبع نجلا :لاق اذإ :هكلي فسوي وبأ لاق اذهلو

 ا ضيقا لإ ىلإ هيف جاتحي الو ليك لاو ةنيلل اضم الع نركيو ءرمآلا نع قتعلا

 اهدعب قاتعالاب ضوعلا ريغب كيلمت اهنأل |

 .عيبلا باب يف لوبقلا ةلزنم

 ءةرورض لوبقلا انتبثأ ءاضتقا عيبلا انتَ اذإف .عيبلا باب يف نكر لوبقلا :لوقن انكلو

 قيرطب ةبهاب مكحلا نوكيل ةبحلا يف نكر ب سيل هنإف «ةبملا باب يف ضبقلا فالخب
 اش وثب ضيقلا

 .ضبقلاب امكح ءاضتقال

 نکو “يل اده نح نبع" ١ 6 لاق هنأك راصف ؛ض وع ريغب كيلمت ةبشا نأ ؛رومأملا رمالا ليك وت يأ : ليكوتلاو

 . ندغملا" يف اذك "تقتعأف كليك و ترصو تبهو" ؛رومأملا لاقف "' قاتعإلا يف يليك و

 e e ۴ ءعاضتقا ةا تبقي امل هنأل ؛ءاضتقا ةتباثلا e :خإ هيف ج 59

 - ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح].ىلوأ ايس سوو ل ؛قتعلا ءاضنقاب اتباث نك ا

 ؛عيبلا تروي ىف تبني اإ لوبقلا نأ :هلوصخم و «فس وي يبأ لوق نع اج دمحم و ةفينح 5 با وحج ا انكلو

 طرشلاو ءطرش وه لب ةبحلا يف نكرب سبا هنإف ؛ةبفا يق ضبقلا فالخب «هنكر نودب دحوي ال ءيشلاو نكر هنأل

 امك ءيشلا نأل ؛رظن هيفو ؛ةبهلا توبث نمض يف ضبقلا تبثي الف «هدوحو يف لخادب سيلو «ءيشلا نع جراح

 فقوت وه امنإ يضتقملا توبث يف رثؤملا نأل ؛طرشلا ىلع هدوجو فقوتي كلذك نكرلا نودب هدوجو متي ال

 وه يذلا ضبقلا تبثي الف ذئيحو لوألا سنج نم ىاثلا نوكي نأ عزليف «عبت لوعفملاب ىضتقملاو لصأ لعافلا

 هتابثإ نكمي الف لوقلل اعبت حصي ال يسحلا لعفلا نأل ؛ةبهلا وهو لوقلا نمض د يف ءاضتقالا قيرطب يسح لعف

 نودب ةالصلاك نكرلا نودب هتوبث روصتي ال ءيشلا نأل :لإ لوبقلا انتبثأ."ندعملا" يف اذك ءاضتقالا قيرطب

 01 ص :يشاوحلا ةدمع] .الثم دوجسلاو عوكرل

 ياو E ب ب پیو يسوع اا ا

Lrg, pied sii ay II 



 صوصنلاتاقلعم يف لصف ۷١ 00000 هللاباتك يف لوألا ثحبل
 .:ةرورضلا ردقب ردقيف «ةرورضلا قي رطب تبثي هنأ :ىضتقملا مكحو

 لا ةحص ةرورض

 اروكذم رئاقي قالطلا 7F ؛حصي ال ثالثا هب ىونو "قلاط تن :لاق ادإ :اناق اذه

 مايكل

1 

 .دحاولا قح يف اروكذم رق دحاولاب عفترت ةرورضلاو ةرورضلا ردقب ردقيف ءاضققالا قيرطب
 نأل ؛حصي ال ماعط نود اماعط هب ىونو تلكأ نإ :هلوق يف مكحلا ٍجّرَخُي اذه ىلعو

 ةرورشلاو «ةرورضلا ردعب م ياضتقالا قيرطب اتبات كلذ ناكف ءاماعط يضّتقي لكألا

 «الكلا مظن يف ردقملاو فوذحم او ىضتقملا نيب ضعبلا ىلع قرفلا هبتشي دق هنأ ملعا :لإ ىضتقملا مكح
 مزاللا ىلع ةلالد هنأ ةعيرشلا ردص راتحاو «ةيمازتلا ةلالد ىضتقملا ىلع مظنلا ةلالد نإ :لاقي ام هيف نسحألاف

 دصق هب قلعتي دقو «هيلع هتحص فقوتيف «هنودب حصي ال مظنلا لولدم نأ ىلع ءانب كلذو ؛موزلملا ىلع مدقملا

 فقوت نأ امك يظاحل يملع فقوت ال يعقاو فقوت فقوتلاو ؛ءيش هلابب رطخي الف هيلإ تفتلي ال دقو «ملكتلا
 نيح هظحالي دق نعم لب ظفلب سيل ىضتقملاف ؛هظاحلو هكاردإو هروصت يف ال عقاولا يف هيبأ ىلع ديز دوحو
 ىلع الو «ظفللا كلذ ىلع لدي الو «هانعم ىلع لدي مالكلا مظن يف ردقم فوذحملاو ء«هظحالي ال دقو ملكتلا

 ريدقت ىلع لدي امنإو «يناعملا نم ئعم وه يذلا ىضتقملا ىلع لدي امك دوحوملا مظنلا هانعم ىلع الو «هريدقت

 ظفللا ماكحأ عيمج هيلع يرجيف «ظوفلملاك ردقملا كلذف «دييقتلا ردقملا كلذ ىلع لدي وأ «ةنيرقلا فوذحم

 فالخب «زاجلاو ةقيقحلاو «ةيانكلاو ةحارصلاو ءليوأتلاو كارتشالاو ؛صوصخ او مومعلاو «قالطإلاو دييقتلاك

 ل يف اذك هظفحاف اينهذ ال معأ اموزل يمازتلا لولدم هنإف ؛ىضتقملا

 ةملك و «توكسلملا يف ال روكذملاو ظوفلملا يف لمعت امن ةينلا نأل ؛ ءاضق الو ةنايد قدصي ال يأ :حصي ال
 "ماعطلا"

 امك قلطملا درفلا وه هنأل ؛لكألا درجم تنحيف «ماعط نود ماعطل هصيصخت ةين تغل اذل «هلوق يف اصن ةروكذم ريغ
 ١[ 70 ص :يفاشلا] .ماعلا نم ال صاخلا ماسقأ نم هنأل ؛قلطملا درفلا نع صيصخت الو لب فنصملا هركذ

 لكألا نأ ىلع ءانب ءاضق ال ةنايد ةينلاب هصيصخت زوجي هدنعف كب يعفاشلا نبي و اننيي ةيفالح ةلأسملا هذه : إ يضتتقي

 اب الو: تیب همی زوج ماخ خو ماعط وأ ءيش اتوا رد قفا اقع وأ ظوفلم لوعقم نم هل ديال دعتم لف
 إو امزال ربتعا لكألا نول ؛ىضتقم لب اردقم سيل هنأ ىلع ءانب صأا زوخي ال انباحضأ دنعو «فيفختلا يضاقلا

 ريغو َنوُرُعْسَي ال مهو و (َنوُمَْعَي ال :ىلاعت هلوقو كَنوُملعَت مشک نإ :ىلاعت هلوق يف امك ایدعتم ناك
 - دوجو ىلع يدعتملا لعفلا فقوتيف ؛لكألا ىم عقي ال :لاق هنأك ردقيف «يناعملا يف عساو باب هلو «ريثك كلذ



 رمألا يف لصف ‘A هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 وو ا يحي سکا نأل ؛قلطملا هرقل يف صيصخن الو .قلطملا درفلاب عفت
 ىضتقملل مومع الو

 دادتعالا نأل ؛ءاضتقا قالطلا عقيف «قالطلا هب ىونو "يدتعا" :لوحخدلا دعب 4
 ةدعلل اهدوعق 0 هزلا

 .ةرورض اوف قالطلا رّدقيف «قالطلا : دوح و يضتقي

 قيرطب تبث بأي الف ةرورضلا ردق ىلع ةدئاز ةنويلا ةفص نأل ؛ايعجر هب ٌعقاولا ناك اذهو

 انا ؛امل دحاو الإ عقي الو عاضتقالا

 :رمألا يف لصف
 "عفا" :هريغل لئاقل وف :ةغللا يف رمآلا

 ا ةا زق لزنلا يف ملسم ريغ ةدارإلاو مهفلاو روصتلا رابتعاب هنكل ملسم عقاولا رابتعاب لوعفملا -

 الو ظفلل ١ نم دارمو ادو ماعطلا نكي مل ادإف ءاظاحلا ال ادوجو امهريغو لاحلاو نامزلا ترلظا يلع فقر

 أ انك مهناف هبت رز يح ردقم ماع ل اق نم نكي مل اوچو هيلع لقوا لب اموزل هنم ًاموهفم

 يمعل يدتعا و ؛كيلع هللا معن يدتعا هب داري نأ زوج ةيسفن يف لمتحم ' 'يدتعا" هلوق نأ :ءاضتقا . لوصحلا"

 دعب قالطلا ظفللا اذه تبثي ةينلاب ماهبإلا لازو ءارقألا ىون اذإف «ءارقألا يدتعا وأ «مهاردلا يدتعا وأ ؛كيلع

 . ندعملا" يف اذك ءاضتقالا قيرطب ل وحدلا

 لصأ وهو ؛ندألاب عفت رت ةرورضلاو «يدتعاف كتقلط :لاق هنأكف دادععالاب 0 ةحصض ةروهرض يأ :ةرورض

 نع قاب فنصملا غرف امل :لصف ."ندعملا" يف اذك جايتحالا مدعل ؛ةنونيبلا وهو ىلعألا تبثي الف :قالطلا

 ؛ماسقألا مات دعب اهدروأ امنإو .يهنلا اذكو ءصاخ هنأل ؛باتكلا ماسقأ نم وهو رمألا اهدعب ركذف تاميسقتلا

 رمألا نم دحاو لكل ركذف ءامهب قلعتي عرشلا فيلكت رثكأ نأل ؛امب قلعتم هقفلا لوصأ ثحابم مظعم نأل

 ۷١[ ص :يشاوحلا ةدمع].ماعلاو صاخلا لصف وه امهلحم نع امهلصفو ؛ةدح ىلع الصف يهنلاو

 ةبترم لوأ هنألو «فرشأ لوألاو «يمدع يهنلابو يدوجو هب بولطملا نأل ؛يهنلا ىلع رمألا مدق :رمألا يف
 ىلع امدقم نوكيف «راتخملا وه ام ىلع نك باطخب تدحو اهلك تادوجوملا ذإ ؛يلزألا مالكلا قلعتل ترهظ

 رمألا سفن نايب يف نوكي نأ امإ هنأل ؛عاونأ ةسمخ رمألا لئاسم نأ ملعا :"رانلا فشك" يفو «بتارملا رئاس

 يف وأ «فلكملا وهو رومأملا نايب يف وأ «نامزلا وهو هيف رومأملا نايب ي وأ ؛لعفلا وهو رومأملا نايب يف وأ «هبجومو
 -باجيإب ردصي نأ نم دبالو رمألا وهو دحأ نع ردصي نأ دبال رمألا نأل ؛يرورض ميسفت ادهو ؛رمالا نايب



 رمألا يف لصف ما هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 را یک لعفلا مارإ تربعت ا يفر
 ءالعتسالا ليبس ىلع

 نأ هانعم نوكي. نأ لاحتشماو .ةخيصلا هذ ضي رمألاب دارللا نأ :ةمثألا عب ركذو
 يهو ما همالكو ءاندنع لزألا يف ٌملكتم ىلاعت هللا نإف ةغيصلا هذه صتخي رمألا ةقيقح بوججولا وه

 ةعامجلاو ةنسلا لهأ

 نوكي نأ اضيأ لاحتساو :لوألا 8 " هذه دوحو لاحتساو رابختساو رابحإو

 ا هذك ص رمالل رمألاب دارا نأ هانعم

 تبث دقو ءاندنع ءالتبالا ىنعم وهو ءدبعلا ىلع لعفلا بوحو رمألاب ع راشلل دارملا نإف

 نودب ةوعدلا لاي نم ىلع نامبإلا بَحو هنأ سيلأ ؛ةغيصلا هذه تواب بروا

 .عمسلا دورو

 ىلع لب «رمآلا ىلع ءيش بجي ال رمألاب وأ رومأملا وهو هيلع بجيل فلكم نم دبالو «هب رومأملا وهو ءيش =
 .هيف رومأملا وهو نامز يف عقي نأ دبال هلعفو «دبعلا ىلع لعف بوجول رمألا اذهو ءرومأملا

 مولعم نعل عضو ظفل هنأ هيلع قدصي هنأل ؛هظفل ال رمألا ىمسم نعي رمألا صاخلا نم يأ :هريغل لئاقلا لوق

 لك لمتشي سنج وهو ظافلألا ماسقأ نم رمألا نأل ؛لوقملا هب داري ردصم لوقلاو ءبوجولا ىلع بلطلا وهو
 ,"لعفيل" هب جرخيل هب ديق ةفورعمو ةروهشم لعفلا بلط ةغيص يهو ' لعفا :هلوقب جرخف «يهنلا هيف يقبو ظفل
 ؟ةكل- ينلا لعف نع "لئاقلا لوق" :هلوقب زرتحاو «ةفاضإلا ديقب بئاغلا رمأ :هل لاقي لب «دیق الب رمأ :هل لاقي ال هنإف

 :هلوقبو ډک اَياَطَخ لمحتلو# :ىلاعت هلوق وحن هسفنل رمألا نع "هريغل" :هلوقبو ءاندنع ارا ىمسي ال هنإف

 رابخإ وه لب رمأب سيل هنإف ءاذك لعفت نأ كيلع تبجوأ ةعاطلا ضرتفم وه نم لوق نعو ؛يهنلا نع 'لعفا'
 رمأ هنأل امإ بحجب وم اضيأ بلع يبلا لعف نإ :نولوقي مف كلب يعفاشلا یاسا شا اقالغ باجيإلا نع

 ."لوصحلا" يف اذك بوجولا مكح يف يلوقلا رمألل كراشم هنأل امإو ءبوجولل رمأ لكو
 ىلاعت هللا نأ نعي اندنع ءالتبالاب دارملا وهو لعفلا بوجو يأ ةضرتعم ةلمجلا هذه اندنع :ءالتبالا ىنعم وهو
 قدصي الف :ةغيصلا هذه نودب ."ندعملا" يف اذك بقاع كرت نإو باثأ لعف نإ هيلع لعفلا بوجوب دبعلا ىلتبا

 ۷٦[ ص :يشاوحلا ةدمع].طق افودب دحو ام كلذك ناك ول هنأل ؛ةغيصلا هذه صتخم بوجولا نأب

 يف امك ةغيصلا هذه نودب اضيأ عرشلا ىلع ةفوقوملا ةيعرشلا عورفلا ف بوجولا تبث لب :عمسلا دورو نودب
 - :حراشلا لوقو ؛"ضام داهحلا" :ةتاع هلوقو لاما ُمُكْيَلَع بكل :هلوقو «ماّيصلا ُمُكْيَلَع بتك ل :یلاعت هلوق



 رمألا يف لصف 3 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 بفرق ةفرعم ءالاقطلا ىلع بحول ًالوسر قاعتاذألا تبعي 2 رل بةلي وأ لاق

 ىج :تايفارشلا يق دملا قس يف ةفيسلا هت سا رمألا ار نأ يلعب لمس
 يعم ا لوق

 هب ب بوجولا داقتعا مرلي الو < "ا ولعفا' :هلوق ةلزنمت. 4 لوسرلا لعف نوكي ال

 .صاصتحالا ليلد ءافتناو ءةبظاوملا دنع بحت امنإ 3ع هلاعفأ يف ةعباتملاو

 هيف يلعفلاو يلقعلا رمألا لخديلف امكح رمألا يف ظافلألا هذه تلخدأ ولو "مكيلع ضرف وأ بجو" =
 نكل «ىلاعت هللاب نامبإلا :ةفرعملاب دارملا :مهشوقغب هتفرعم دلل فنصملا هلوأ ام طقس دقف مهفاف امكح ًاضيأ

 نودب بجي ناميإلا نأ تبثف «نيروذعم اوناك اونمأي ملو هوفرعي مل ول ىح نامبإلا ببس اهنأل ؛ةفرعملا ركذ
 دعب كلذ لبق تام نم نأل ؛بقاوعلا كردل ةلهملاو ةبرجتلا هتدم نامز كردأ اميف لومحم اذهو «ةغيصلا هذه

 هب ديذلق :ةوعنلا ةر ةيرسعلا ةع تامر ةللردإا فأل هاروت توك ارفع لو انا دقي مو غولبلا

 «دبعلا قح يف هلوقن «لوألا قشلا نع باوجلاف ارال نب باوج :لإ كلذ لمحيف ..هلي ةفينح يبأ دنع

 [1/1/:يشاوحلا ةدمع] .ياثلا هقش باو "تايعرشلا يف" :هلوقو
 لقعلاب تبحو ىلا ريغ طقف عرشلاب تبحو ىلا ا ى ل نأ يعي :لإ تايعرشلا يف

 فقوتي ال لزألا يف ىلاعت هللا نم باجيإلا ناك نإو رمألا ةغيصب الإ انل رهظي ال هتافصو ىلاعت هللاب ناإلاك

 ضعبل افالخ اندنع ًابجوم نوكي ال # لوسرلا لعف نأ يف رهظي صاصتخالا ئعمو «رمألا ةغيص ىلع
 حيرصت اذهو «"يلصأ ٍنومتيأر امك اولص" :لاق تع ينلا نأ يور امل هاي كلامو يعفاشلا باحصأ
 مكلام :مهيلع اركنم لاقف ءمهاعت سانلا علخف ةالصلا يق هيلعن علخ كع هنأ :انلو 35 هلعف يف ةعباتم اب

 ؛ثيدحلا "ىذأ كيلعن يف نأ نربخأو ًافنأ ل ليربج ىناثأ" :لاقف ءتعلخ كانيئار :اولاقف «مكلاعن متعلح

 ."ىلصأ نومتيئأر امك اولص" :ُهي هلوق امأو هيلع ركنأ امل مهيلع ابحاو لع هلعف يف ةعباتملا ناكولف
 ."لوصفلا" يف اذك لعفلاب ال رمألا ظفلب ديق ةعباتملاف

 دبعلا قح يف رمألا بوجو صاصتحالا ةدئاف يعي "ةغيصلا همم صتخي' :هلوق ىلع عيرفت :خلإ نوكي ال ىتح

 اجر يعفاشلاو كلام باحصأ ضعب بهذ :هب بوجولا داقتعا .ابج وم نوكي ال ا. لوسرلا لعق نأ يف رهظي

 [47 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ةغيصلاب صتخي ال رمألاب دارملا نأو ءرمألاك ةبجوم 525 يبلا لاعفأ نأ ىلإ
 اهنإ هي هلاعفأ يف انل ةعباتلا تبحو امل ًابحوم نكي مل ول هلي لوسرلا لعف نإ :لاقي امع باوج :ةيظاوملا دنع

 - 5 هصئاصحخ نم كلذ نكي مل ام هيلع مواد لعف يف بحت امنإ :يأ صاصتحالا ليلد ءافتناو «ةبظاوملا دنع بحت



 قلطملا رمألا يف لصف ۸۲ هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 :قلطملا رمألا ف لصف

 ag e ppp يأ قلطملا رمألا يت سانلا فلعخا

 نيدهتحلا نم

 :ىلاعت هلوقو «4َنوُمَحْرُت ْمُكَلَعل اوُبصْنَأَو هل اوُعمَتْساَف نآرقلا ئر داو :لاعتا هلوق

 هبحج وم نأ يفلان خضاب د ون اش هذَه ابرق الر

 قالا

 .ةعاط رامتئالا نأ Î م رمألا كر نأ ؛؟ هفالون ىلع لیلا ( ماق اذ بويا

 ىلع ليلد ةقلطملا ةبظاوملاف الإو «كرت ريغ نم ةبظاوملاب دارملا مث ءىحضلاو دجهتلا بوجوكو «عست حاكنك =
 ابحاو نكي مل ول هنأ قيرطب يلالدتسا بجاو وهف ةغيصب بوحولا ىلع ليلد كرت ريغ نم ةبظاوملا امأ «ةنسلا

 ."ندعملا" يف اذك بوجولا ةغيصب هرمأ ابجاو ناك هنأ ملع هتايح يف طق كري م الو لل املع ةر

 ناعم يف لمعتسي هنأل ؛فقوتلا هبجوم نأ ىلإ يعفاشلا باحصأ نم حيرشلا نبا بهذف :خإ سانلا فلتخا

 نيم انآ ىلإ :ققوتلا بحري لامتحالاو .«ةريثك ناعمل الضخم نوكي قالاطألا دنعق ءاقافتا هقيقح انهضعب ةريبك
 زيجعتلاو منش ام اولَمْعال :ىلاعت هلوقك خيبوتلاو «#مُهوُبتاكْفل :لاعت هلوقك بدنلا يهو ءدارملا

 :ىلاعت هلوقك نانتمالاو «اودهشتساو ه8 :ىلاعت هلوقك دارا «هلثم نم ةروسب اونا :ىلاعت هلوقك

 تللي ام لك" وغ بيداتلاو c4 نينمآ مالسب مولدا :وحن ماركالاو هلل 1 امم و ملك 3

 انبر# :وحن اعدلاو «ٌركلا زيرا تنأ كَ قذف :وحن داغألاو و نيكس اَح ةَدَرق ووك :وحن رييختلاو
 دنع دارملا نييعت يف هدنع فقوتلا ملعا م فلل ريغو «نوقلم مشن م رفا : وحن راقتحالاو © يلرفغا

 ةحابإلاو بدنلاو بوحولل يظفللا كارتشالاب عوضوم هدنع هنأل ؛هل عوضوملا نييعت يف ال لامعتسالا
 بدنلا وأ ءطقف بوجولا هنأ هل عوضوملا نييعت يف فقوتلا ىلإ نيققحما نم ةعامجو يلارغلا بهذو ءديدهتلاو

 ؛بدنلل هنإ :مهضعب لاقف «صوصحملا ئعملل صاح هنأ ىلع ءاملعلا ةماعو ءاظفل امهنيب كرتشم وأ طقف
 هنإ :لوقلا نم حيحصلاو «بدنلا وهو دوجولا بناح هب ححرتي ام ندأو «لعفلا بلطل عوضوم هنأل

 .لوصألا بتك صخلم اذه نئملا يف روكذملا وه امك بوجولل
 يرصبلا نيسحلا يبأك ةلزتعملا نم ةعامجو ءاهقفلا نم روهمجلا لوق وه اذه :خإ بهذملا نم حيحصلاو
 [35 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .هيلوق دحأ يق يئابحلاو



 قلطملا رمألا يف لصف 0 ۸٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كاذب د م E يف مهي ف ىلبح مّرّصب كيرمآل تعطأ :يسامحلا لاق

 باقل يبس مق قيس لوس حري اميف نايصعلاو

 .بطاخملا ىلع رمآلا ةيالو ردقب نوكي اغإ رامنثالا ًموزل نأ :هقيقحتو

 ابجوم كلذ نكي هل السا ناطر ال نم لل رمألا ةغيص َتِهَّجو اذإ ادهو

 م ةلاغال رامتئالا همزأ ديلا نم كّعاط ا اهتهجو ذإو :رامتثالل
 كل مآ ةعاط

 :يأ مهيع عواطف مهتبحأ نع مهتبحم عطق يف كوعواط نإ يأ ةعاط رامتئالا ىمسيو ا يأ 7

 ایم رسألا رت سمو زب لزق نم ربأ کرتا يت :يصعاف يلع مر ل: كيرمأ رمت
 ةدمع] .ضرفلاو بحاولا كرتب الإ بترتي ال باقعلاو ه4 صْعَي ْنَمَول :ىلاعت هلوقل :باقعلل ببس
 نئارقلا صوصخ تايضتقم نع ظحللا لزع عم رمألا ىضتقم نأ ق یا :ل! هقيقحتو ]۷۸ 557

 رمألا ىضتقم ناك ةيصعم فرعلا يف تيمس امل رمألا ةفلاخم نأو ,بوجولا وهو داوملا تايصوصخو «ةفراصلا

 اوف هدض ناك اذإو ء«باذعلا يصاعلا قاقحتسال بح وم ببس یلاعت هللا جم نال ؛بوحجولا هبجومو

 امهدحأ بوجو اذكو «رحآلا بوجول مزلتسم نييناجلا دحأ عانتما نأل ابو قفاوملا بناجلا ناك باقعلل

 رمآلا رايتخا ردق ىلع نوكي بطاخملا رومأملا ىلع رمآلا رمأ لاثتما موزل نأ :قيقحتلا لصاحو ءرخآلا عانتمال
 ةفلاخم ناك اذإف .هتفلاخم يف ةبوقعلا قاقحتسا ردق نوكي ةيالولا هذه ردق ىلعو «هيلع هتردقو هولعو رومأملا ىلع

 معنلاو ؛هؤاضعأو هسفنو هندب دجوي ملو :هقلخي مل هنأ عم هدبع قح يف ةميظع ةبوقع قاقحتسال ةبجوم ىلوملا رمأ
 هللا رمأ ةفلاخم نيسان ىو عمو يقيقح ريغ ًاصقان اكلم ةبقر هكلم امنو «ةقحاللاو ةقباسلا

 نيك طلاب ةا قاطعا هجر ايقيتح افغ اكلم ايكلامو اهقلاغو ملاعلا تارذ كلام وهو ىلاعت

 يف الإ باقع الو ا ضرفلا نم معأ انهه بوحولا نعم نأل ؛بوجولا وه هرمأ بجوم نوكيف
 يشاوحلا ضعب يف اذك ركذتف ءاهك رت
 ناك اذإو ءابودنم نوكي ايوابس ناک ااذإو ءابحاو ناال ناك ًايلاع رمآلا تا اذ نعي :رمآلا ةيالو ردقب

 الو نمؤمل ناك اًمَوإ» :ىلاعت لاق ؛اعرشو . 'قيقحتلا ةياغ' انک احا لب بود لو جاو نوکیا فا

 تارک ا وس رو ا :كلذ نعم خه رْمأ نم ةريخلا ُمُهَل نوک نأ نأ ارش ةلوكو و هللا ىضق اذإ موم



 رمألا ىضتقم يف لصف مه هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .رمآلا ةيالو ردقب رامتئالا موزل نأ انفرَع اذه ىلعف

 نيلاثملا نم انركذ ام يأ

 فرصتلا هلو ؛مّلاعلا ءازجأ نم ءزج لك يف ًالماك اكلم ىلاعت هلل نإ :لوقنف اذه تبن اذإ
 0 داجيإلاب رمآلا ةيالو ردقب رامتئالا موزل

 ايبس رامتثالا 2 ناك دبعلا ف ٌرصاقلا كلملا هل نم نأ تبث اذإو دارأو ءاش ام قيك

 .معنلا بيباش كيلع راو «مدعلا نم كدّجوأ نم رمأ كرت يف كثظ امف «باقعلل

 :رمألا ىضتقم يف لصف

 مث لیکو لا اهقلطف ' قارما قلط' :لاق ول :انلق ادو ءراركتلا يضتقي ال لعفلاب رمألا
 نامتحي الو ةقيقح

 انا لوألا رمألاب اهقلطُي نأ ليكولل سيل لولا اجور

 بجي لب ءاولعفي مل اوؤاشي مل نإو اولعف اوؤاش نإ امهرمأ نم ةريخلا ةنمؤم الو نمؤمل نوكي الف رمأب =
 +١[ ص :يفاشلا] .هلعف بحاولا رمألا يف الإ نوكي ال مالكلا اذه لثمو ءامهرمأب رامتئالا مهيلع
 [ ١ ص :يفاشلا] .ىلاعتو هناحبس هرمأب رامثتالاو هتعاط كيلع بجي يأ لإ كنظ امف

 يأ رطملا لوأ وهو بوبؤش عمج بييآشلا :مَعْنلا بيباش .مدعلا ةملظ نم كحرحخأو كقلحو كأشنأ :كدَجوأ
 ماودلاو «ىرحأ دعب ةرم هب رومأملاب نايتالا بحوي ال يأ :لإ يضتقي ال .' ندعم يف اذك اهفرشأو معنلا لوأ

 .ءيش دري الف لوألا رامتئالا ىلع تابثلا ليبق نم لب «راركتب سيل توملا ىلإ نامبإلا ىلع
 العف لعفي نأ راركتلا نيعمو ءراركتلا هتدافإ يف اوفلتخا بوجولا وه رمألا بجوم نوكب نيلئاقلا نأ ملعا :راركتلا
 «هنم عنك ليلد ماق اذإ الإ رمألا عيمحل بعوتسملا راركتلا بجوي هنإ :مهضعب لاقف «هيلإ دوعي هنع هغارف دعب مث

 بهريغو تيا ةمئأ نم يدادغبلا رهاقلا دبعو يعفاشلا ئيئارفسالا قحسإ يبأ رايتخا وهو ينزملا نع اذه ىكحيو

 نيب قرفلاو كي يعفاشلا نع اذه ىوريو «هلمتحي نكلو راركتلا بجوي ال هنإ :يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو
 ال قلطملا رمألا :انخياشم ضعب لاقو ءافودب تبثي ال لمتحلاو «ةنيرق ريغ نم تبثي بجوملا نأ :لمتحلاو بحوملا

 هلوقك فصوب ديقملاو ؛ 4 ورهُطاَف بح مشک نو :ىلاعت هلوقك طرشب قلعملا نكل هلمتحي الو راركتلا بحوي
 راركتلا بسور 24 :لاق نم يعفاشلا باحصأ ضعب لوق وهو «هریرکتب ررختي (اودلجاف يلا لاو يارا :ىلاعت

 طرشب اقلعم رأ الطعم تاك دارس هلع الو را بخو ال ا :اندنع راتخملا حيحصلا بهذملاو «هلمتحي نكلو

 هليلدب سنحلا لك لمتخيو «الثمتم هب دعي ام قدأ وهو هسنج لقأ ىلع عقي لعفلاب رفألا نأ الإ ناصر ارم وأ

 ."يماسحلا ىلع يماعلا ميلعتلا" يف اهاندروأ رصتخملا اذه هعسي ال ليوط ثحب ماقملا اذه يقو «ةينلا وهو



 رمألا ىضتقم يف لصف ۸٦ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ی ريخأ كعب م او اذه لواغتي ال 'ةأرما عوز :لاق ولو

 قيقح بط لعفلاب رمألا نأل ؛ةدحاو هرم الإ كلذ لوانتي ال جوزت هديه لاق ولو

 رصتخلاو "برضلا لعف لمفا' :هلوق نم صحح "برضا" :هلوق نإف «راصتحالا ليبس ىلع لعفل

 .مولعم فرصت سج أ برضلاب ألا مث مكحلا يف ءاوس لوطا منكن
 ياا لك لاو :نقالاظإلا دع ع ندألا لوانتي نأ :سننملا مس

TTT TT aعیمج هب یون  

 .هنين تّحص ملاعلا هایم
 ءام عمج

 لعف لعفي' نم رصتخم "بشت" (ئضاملا ٤ کا لعف' نم رصتخم ترض نأ 05 :برضلا لعف

 ليلقت راصتخالا ةدئاف نأل ؛ئعملا ةدافإ يف وأ مكحلا تابثإ يف يأ :وكحلا ىف ءاوس .قآلا نامزلا يف "برضلا

 ىلع سنجلا مسا قالطإ نأ : سنجللا مساو سنخلا نيب قرفلا ج! فرصت سدجب .لوطملا نيعملا ريغت ال ظفللا

 ليلقلا ىلع سنجلاو «سرفلاو لحرلاك ةيلدبلا قيرطب درف درف ىلع لب ريثكلا ىلع قلطي الو ةقيقحلا قيرطب درفلا

 «سكعلا نودب سنج مسا سنج لک نوكي اذه ىلعو «رحبلاو ةرطقلا ىلع قلطي ءاملاك ءاوسلا ىلع ريثكلاو

IEE TEE 

 ال درفلا مساو ددع الو عمج ةغيصب سيل درف مسا سنحجلا مسا نل كلذو ؛ةينلا دنع يأ :سدجلا لك لمتحيو

 «فانت امهنيبو «سكعلاب ددعلاو بيكر ت هيف سيل ام درفلا ذإ ؛ةافانم ددعلاو درفلا نيب ام راركتلاو «ددعلا لمتحي

 نوكيا دقو عح درا تإ قلا نم كحاولاكت ايقيقسم نوكيبذق ذرا ناكل قرقلا' سش ق شالا هب قار

 ادا *انلّمف عدحاو ء يس ةلون فت سيلا لعجيف a س ناك فاو امتع در هنإف يهمامتب سنجلاك 2

 ىون اذإف «يمكحلا درفلا ىون هنأل ؛لكلا ىون اذإ امكحو ةقيقح درف هنأل ؛دحاولا ىلإ فرصني ائيش وني م

 ددع هنأل ؛هتين حصي ال لكلاو ىدألا نيب للختملا ردقلا وهو يمكحلا درفلا نم لقأو «يقيقحلا درفلا نم رثكألا

 مسا نا سلع يأ : ليه ىلعو + كلا ٤ اذنك درفلا ةغيص هيلع عقت اف هح وب ةيدرفلا يعم هيف س ضخ

 سنحلا لك لمتحيو قالطإلا دنع ندألا لوانتي سنجل ا



 رمال ىضتقم يف لصف 2220202020200 40 0202020200 هللا باك يف لوألا ثحببا
 یو ولو دال عقت "قاط :تلاقف كّسفن يقلط" :ال لاق اذإ :انلق اذهو

 هتارما جورلا

 ةن حص فلافل

 تحص ثالثل و ولو «قالطإلا دنع ةدحاولا ل وانتي يا :رخآل لاق ول كلذكو

 هي اه يف نتا ةين نإف تمأ ةحوكنلا تناك اذإ الإ عصي ال نیا یون ولو هن

 ضحم ددع هنأل

 نأل ؛هتین ج ا 2 ولو او ةأرما جورت ىلع عقُي "ج وز :هدبعل لاق ولو

 .دبعلا تح يف سدجلا لك كلذ

 ىلع عقي هنأ "كسفن يقلط" :لحرلا لوق يف انلق ؛هلمتحي الو راركتلا يضتقي ال رمألا نألو يأ :خلإ اذهو

 ‹نقيتم يقيقح درف دحاولا نال ؛ىرون ام ىلعف اال قون نإو «نيننث وأ ةدحاو ىون وأ افي وت نإ ةدحاولا

 لولدم سيلو «يمكح الو يقيقح درفب سيل ضحم ددع هنأل ؛نيتنثلا ةين حصت الو «لمتحم يمكح درف ثالثلاو

 يمكح دحاو وهف ةرحلا قح يف ةثالثلاك اهقح يف نيتنثلا نأل ؛ةمأ ةأرملا كلت تناك اذإ الإ هل ًالمتحم الو ظفللا

 .اهقح يف ثالثلاك

 ؛؟سدجلا دارفأ لك حلصي درفلاو ءاسنج هنوك عم درف لعفلا هيلع لد يذلا ردصملا نأ :قرفلا لصاح :حصي ال

 :هلوق يف قالطلا اذكو «تابرضلا نم دحاو سنج دارفأ عمجل لد یتا :هلوق هيلع لذ يذلا برضلا نأل

 هلمتحا اميف لمتحي امنإ ةينلاو «ظفللا هلمتحي الف ءامكح الو ةقيقح ال درفب سيلو ضحم ددعف نثملا امأو «"قلط'
 سنجلا دارفأ لك نأل ؛نيتنثلا ةين حصت ذئنيحف ةرح هتحت تسيل اهجورزت ريغلا ةمأ ةحوكنملا تناك اذإ الإ ءظفللا

 ."لوصفلا"يف اذك ناتنث اهقالط

 ١١5[ ص :يقاشلا] .عقيف «ةرحلا قح يف ثالثلاك ادحاو سنجلا قيرط نم قالطلا راصف يأ :سدجلا لك ةي
 ةيهاملا ئمعمب لوألاف «يدارفأ لكو ؛يعومجم لكو ءىلك لك :ناعم ةثالث ىلع لكلا مث :لإ سنجلا لک

 وحن درفلا نعم ثلاثلاو ءرادلا هعسي ال ناسنإ لك :وحن عومجملا يعمم يناثلاو «عون ناسنإ لك :وحن

 .فيغرلا اذه هعبشي ناسنإ لک



 هللا باتک ف لوألا ثحبلا

 بأ ررکم ل قيد كلذ ناف یس نع , رركت لص اذه ىلع ی الو
 ايم موصلاو

 تادابعلا بوح و

 اذإف < "ةجوزلا هَ ةقفن ّدَأو ا نھ ذآ" :لجرلا 5 ةلزنم اذهو «بوحولا زسا
 بابسألاب تبانلا

 .هيلع اهنم بجو ام ءادأل ٌرمألا هج وتف ءاهببسب ةدابعلا تبحو
 رومأملا ةدابعلا تقولا وهو

 .هيلع بجو ام سنج لّوانتي سدح لوا ناك ام. رمألا مت
 روق ملا اعفلا كلذ ى ملحم _ قلطملا

 ةاكزلاو مايصلاو سمخلا تاولصلاب رماوألا نأ :وهو «حيحصلا بهذملا ىلع دري لاوس باوج :خ ! ىثآتي الو

 راتخملا نأ :يهو ةمدقم ىلع ءانب :باوجلا ريرقتو «تادابعلا بوحو راركت اذهو «راركتلا ليبس ىلع اهل ةبحوم

 باطخملاب ءادألا بوجوو «ببسلاب تيثي بوجولا سفنف يادألا بوح و قرافي بوحولا سفن نأ اات دنع

 بجي امنإف هؤادأ امأو «عيبلا سفنب تبثي يرتشملا ىلع نمثلا بوجوك اذهو «ببسلا ققحت دعب هجوتملا رمألا يأ
 وصلا يف رهشو «تاولصلا يف تاقوألا يهو ءاهابسأب بحب تادابعلا نإ :لوقتف عئابلا ةبلاطم دنع

 ببس نإو 4سا كول ل لا 7 ىلاعت لاق ؛تقولا لوحد ةالصلا بوجو بيس نإف :اهيابسأ راركتب
 قف رف

 ı٦ ص :قاشلا] 4 ُهْمُصْيَلف رهشلا منم َدِهَش مف :ىلاعت لاق ؛رهشلا دوهش موصلا بوجو

 :هلوقب باحجأف «رمألا دورو ق ةدئافلا امف فاش الاب 5 امك ب وججولا نأ :وهو «لاوس باوحج ا رمألاو

 بوحو نع لصفني بوحولا سفن نأ :انخياشم دنع راتخملا نأ ىلع ءانب اذهو :خلإ ءادأ بلطل .خلإ رمألاو
 .ببسلا ققحت دعب هجوتملا رمألاب :يأ باطخل اب ءادألا بوحوو «قباسلا ببسلاب تبثي بوح ولا سفنف ؛ءادألا

 نيببس انوكي نأ ال حاكنلاو عيبلا وهو قباسلا امهببسب نيتبجاولا ةقفنلاو نمثلا ءادأل بلط هنإف :لإ عيبملا نمت ذأ

 بوحو يف رثؤملا وهو باطخلا :موصلاو ةالصلا بوجو ببس هدنعف كلب يعفاشلل افالخ ةمذلا يف بوجول
 .ىلاعت هللا ءاش نإ عئارشلا بابسأ يف هيف مالكلا ٍقأيسو كحل ا

 ءادألا بوجو رركت يف انهه مالكلاو «ءادألا بوجو سفن هب رركتي ببسلا نأ :وهو لاوس باوح :خلإ ُرمألا مث
 ةانانمو:ربسلا تاولص عيمج وه :هيلع بجو ام سنج .خلإ مث :هلوقب باحأف ءرمألا يف ثحبلا نأ ليلدب

 لكو امتح ندألا لوانتي رمألا نأ انركذ دقو «عامجإلاب دارم ريغ لقألا نأ ةلالدبو ءاابسأ راركت ةلالدب هتاوكزو

 ."ندعملا" يف انك سمشلا كولد تقو رمعلا عيمج يف كيلع تبحو ىلا ةالصلا عيمج مقأ :لاق هنأكف ءالامتحا سنجل



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كلذ ءادأل رمألا هَ هجوتف «رهظلا وه رهظلا تقو يف يسال ن ا لا ام :هلاثمو
 تقولا لوحد دعب رهظلا دوحول بحو ام ءادأ بلطلارمألا نا

 ةروربغ رخألا بحجاولا كلذ رفألا لواسيف'ةبحاولا رزكت قولا ركن جم بسا

 اذ ةرركنلل ةدابلا راك قاكش تالاس وأ ناك اموص هيلع بحاولا سجل لك هلئرت

 .راركتلا يضتقي رمألا نأ قيرطب ال قيرطلا

 هب رومأملا يق لصف

 .هب كيقمو تقولا نع قلطم ناعوت هي رر

 ةالصلا سنج لك فلكملا رمع ةالص نأل یک چو ت نع چی ناك امش لإ سنجلا لک

 يف هيلع بجي رهظ لك ءادأب بلوط هنأكف «يمكح درف وه يذلا ةالصلا سنج رمألا لوانت دقو «هيلإ ةبسنلاب

 . ندعملا" يف اذك تادابعلا رئاس سقف اذه ىلعو «ةدحاو ةعفد هرمع ةدم

 مث :هلوق وه خلإ رمألاب تبثي مل كلذ نإف لوانتي هلوق نم :يأ ليلدلا اذه نم دوصقملا نأ رهظف :راركتلا يضتقي
 ركذ امو «تادابعلا لصف راركت نع يصفتلا لصحي هب ذإ ؛هيلع بجو ام سنج لوانتي سنجلا لوانتي امل رمألا

 تباثلا ءادألا بوجو نيبو ببسلاب تباثلا بوجولا سفن نيب ةرياغملا ىلإ ةراشإ وأ ارخأ ركذ امل ةيطوت وهف الوأ
 .دحاو نعم. هنأ معز نم لوقل ادر رمألاب

 رمألا ماسقنا نم دبالف «نامزالتي نامزلا عم فلكملا لعفو «فلكملا نم لعفلا بلطل رمألا ناك امل :خلإ لصف

 AY] :يشاوحلا ةدمع] .خلإ لصف :لاقف هب ديقملا ىلإو «تقولا نع قلطملا ىلإ همسقف «تقولا رابتعاب

 ةاك زلاب رمألاك هتاوفب رمألا توفي هجو ىلع دودحم تقول هب رومأملا ءادأ قلعتي مل يذلا وهو :تقولا نع قلطم

 توفي تقوب ديقتي ال رومألا ,كلت نم دحاو لك نإف ءاهوحنو قلطملا رذنلاو تارافكلاو رطفلا ةقدصو رشعلاو

 مثأي هنأ نيعمب ةدابعلا رمأل ًاطايتحا روفلا ىلع بجي هنأ يلازغلا دماح يبأو يفريصلا ركب يبأك ةيعفاشلا نمو «يحخركلا

 . "ندعملا" ياك مهفافاثآلا لإ هيف دوب مو: تولل تامالع كاردإ نع وأ حلا رتعأ يف الإ مثأي ال اندنعو «ريحأتلاب

 موصلاو ةالصلاك «هتاوفب ءادألا توفي هحو 0 اتقو هئادأل عرشلا نيع ام تقولاب ديقملا :هب ٌديقمو

 [۸ ٤ :يشاوحلا ةدمع] .نيعملا رذنلاو



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .رمعلا يف هئوفي ال نأ طرشب يخارتلا ىلع ابجاو ءادألا درك نأ :قلطملا مكحو

 فكتعي نأ هل «ا ا مخ فاكاحو نأ ذك زل "ريبكلا عماجلا" يف :هيللم دمحم لاق اذه ىلعو
 رذانلل راج

 رطفلا ةقدصو «ةاكزلا فو ءءاش رهش يأ ًموصي نأ هل ارهش موصي نأ رذن ولو

 ءاطرفم ريحأتلاب ريصي ال هنأ :مولعملا بّهذملا .رشعلاو
 ثناحلا

 ىلإ امسقنم هب رومأملا نوكي فيكف تقو يف يدؤي هب رومأملا لك نأ وهو لاوس باوح :خا قلما مکحو

 .هنييعت ديقملابو تقولاب نيعتلا مدع قلطملاب دارملا نأ :باوحلا لصاحو «هب ديقملا ىلإو تقولا نع قلطملا

 روهمج بهذم اذهو «قلطملا هب رومأملا كلذب رومأملا يتأي تقو يأ يف هريخأت زاج يأ :يخارتلا ىلع ابجاو
 دنع هنأ يجاحرزلا لهس وبأ ركذو ؛ةلزتعملا ضعبو ثيدحلا لهأ ةماع لوق وهو «روفلا ىلع هنأ انباحصأ

 روفلا ىلع هنأ كني ةفينح يبأ نع يورو «يحارتلا ىلع اج يعفاشلاو دمحم دنعو «روفلا ىلع هلي فسوي يأ

 صوصخب وه امنإ تقولا صوصخو «لبقتسملا يف ردصملا عاقيإ بلطل رمألا نأل ؛انلق ام حيحصلاو «ليق اذك

 هب لاثتمالا لعجيف ؛قلطم لعف عاقيإ بلطو ؛مويلا هلكأ ىلإ ةرورض هل نأ ىلع ءانب محللا رتشا يف امك ةداملا

 فالح وهو اقلظت شي ملو تک ل ام ناك روفلا ىلع ناك ولو «لبقتسملا يف ناك ءزج يأ يف هعاقيإب

 نشاطا ةعوضوب لع اناعا رروقلا ىلع لک ولف «ليوستلاو ريتال تقولا هيف نع رمألا قالطإ نألو ءضورفملا
 ال محم ناك ول نألو ءجرحلاو رسعلا دشأ ىلإ رسيلا لوزيف اشي ديقملا نم بعصأو رسعأ نوكي اذه ىلع هنأل

 رمألا قفو ىلع سيل هنأل ؛هلثم لب هب رومأم ريغ روفلا دعب هب رومأملا لعفلا ناك رمألا نم روفلا داريو روفلا ىلع

 ."لوصحلا" يف اذك عامجإلا فالح وهو ئادأل ءاضق نوكي نأ مزلیف

 طرشب ريخأتلا زاوج قيلعت نوكيف «هسفن رمع ملعي ال ءرملا نأ :وهو «لاوس باوج :خلإ هتوفي ال نأ طرشب

 باغ رابتغاب ملعي كلل نأ بارلا لصاسو لطاب وهو ةيع فوقؤلا نك کال طرشب اقيلعت رمعلا قف تاوقلا مدع
 ءانتبال حلصي ال ردان ةاجافم توملاو «ملعلا ديفي ةبلغو «هتاوف هنظ ىلع بلغي مل نامز ىلإ هرخؤي نأب نظلا

 وهو «رطفلا ةقدصبو «4ةوكرلا وثآو# :ىلاعت هلوق وهو «ةاكزلاب رمألا قالطإل :خلإ ريصي ال .هيلع ماكحألا
 اهنم دحاو لكو «"رشعلا هيفف ءامسلا هتقس ام" :ت#ع هلوق وهو رشعلابو "دبع ورح لك نع اودأ" :#ت#ع هلوق
 :؟لويمتلا" قالك ارت يأ اطعم راب ير ال اقهلق تقلا نع قلظم



 هب رومأملا يف لصف ۹۱ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لاب رك اريقف لاصوالا» بهذ اذإ ثناحلاو «بحاولا طقم باصنلا كله ول هنإف
 بجاو ما ومس

 بخو ًاقلطم بحبو اذ. فأل ةهوركملا تاقرألا يف املا ءاضق بج ال اذه ىلعو
 ءاضقلا ر

 ءاضتق زوجت الو ها رارخإل دنع صعلا زوجي ين ارادوا یر۴

 ي هعم ةفالخلاو ,روفلا ىلع بوحولا قلطملا رمألا بحوم نأ ب يحركلا نعو
 يم ركلا

 .اهيلإ بودنم رامتئالا ىلإ لا نأ يف فالح الو ووا

 لك ةباعيتسا طرت دال قح ؛لعفلل ًافرظ ُتقولا نوكي عون اعرف ا
 ارايعم ال

 لوحلا مامت دعب باصنلا كله ول نأشلا يأ هنإف ءريحأتلاب اطرفم ريصي ال فلكملا نأ ىلع ليلد :إ كله ول هنإف
 ةمذلا يف بحاولا يقب ةاكزلا ءادأ وأ ريحأت يف أطرفم ناك ولو ءمثأي مو ةمذلا نع بجاولا طقس ةاكزلا ءادأ لبق

 ."ندعملا" يف اذك ريحأتلاب مثأيو

 لوق هنادقف دنع موصلاو ءلاملا نادجو دنع الوأ ةيلاملا ةرافكلاب ارومأم نيميلا يف ثناحلا نأ يعي :هلام بهذ اذإ
 ج مل نمف ةبقر ري رجعت وأ مهتوسك و 1 دا E pa RY نم نيكاسم ةَرَشَع ُماَعطإ هر افكف# :ىلاعت

 هلام: ق ةا فرخ نوكيا لالا نادجو عم اهرخأ اذإف قلطم ةيلاملا ةرافكلاب رمألاو “مای ةثالث ماّيصف

 روفلا ىلع قلطملا رمألا ناك ولو ريخأتلاب طرفم ريغ هنأل ؛ةيلاملا ةرافكلاب ذحؤي الو موصلاب رفك اريقف راصو
 يشاوحلا ضعب يف اذك هريخأت يف اطرفم ناكلو «موصلا ةرافك دنع ئزجي الو «ةيلاملا ةرافكلاب ذحؤي نأ ناكل

 لوزت نأ ىلإ سمشلا ءاوتساو «نيحمر وأ حمر ردق ضيبتو عفترت نأ ىلإ سمشلا عولط يه :ةهوركملا تاقوألا
 /١7[ ص :يقاشلا] .اهتلباقم ىلع نيعلا ردقت يح اهفعضو سمشلا رارفصاو برغل ةهج ىلإ ءامسلا دبك نع ليمتو

 تاقوأ لوأ يف رمألا هجوت دعب ءادألا ليجعت بجي هنأ :روفلا ريسفتو «يحارتلا نود لاحلا ىلع يأ :روفلا ىلع

 مثإلا كلذ عفري هدعب ىدأ ول ىح ءادألاب افوقوم اع أي هنكل ناكمإلا تاقوأ لوأ نع ريخأتلاب مثأيف ءادألا ناكمإ

 نع لضفي يذلا فرظ لمشي ماع مسا ةغللا يف فرظلا مث «هب رومأملا ءادأل يأ :لعفلل افرظ ."ندعملا" يف اذك

 لضفي فرظ لكب لوصألا ةمئ أ حالطصا يف مسالا اذه صتتخا هنأ الإ هنع لضفي ال يذلا فرظلاو «ف ورظملا

 مركأ خيشلا ةيشاح" ينو ؛"ندعملا" يف اذك موصلا تقوك ارايعم ىمسي هنع فورظملا لضفي الو «فورظملا نع
 هل هتقو يذلا هتقو نوكي :يأ هب امدقم ال هيف اعقاو لعفلا نوكي نأ :فرظلا ريسفتو ٠١: ٤ص :ص "يودنلا

 -.ًاعسوم فرظلا ىمسيو «هسنج نم هريغ عسيو هعسي عراشلا



 هب رومأملا يف لصف ۹۲ ٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 داصلاك لعفلاب تقولا

 رس روم ا

 رذاتلا

 عيمج لغش ول يح هيف ىرخأ ةالص ةحص يناني ال هيف ةالصلا بوجو نأ :همكح نمو

 فلكملا تقولا

 .زوجي رهظلا ريغل رهظلا تقو

 تقولا يف اعورشم ناك امل هريغ نال ؛ةنيعم ةينب الإ هب رومأملا ىّدَأتي ال هنأ :همكح نمو
 ادص

 تيقب دقو محامل رابتعاب ةينلا ٌرابتعا نأل ؛تقولا قاض نإو لعفلاب وه نيعتي ال
 هب ومالا

 .تقولا يش ةع ةا لل

 و مسا لقال هل ا ب
 ا

 عيد رف اردت اسوا را یش عيش دعب
 كاسمالا

 نأ :انهه تقولا ةيفرظ ريسفتو «ةالصلاب تقول | لك باعيتسا طرتشي ال هنأ :هتيفرظ ىلع ليلدلاو :خلإ ىتح =

 ايعزتانا ايش انيق للا نييعت ةينب الإ يأ :ةنيعم ةّينب الإ .لعفلا ءادأ نع لضفي نأ ناكمإ عم عقاولا نوكي

 ةماقإلا وأ ءادألا نعم ةظحالمو ؛تاعكرلا ددع نييعت بجي الو «هب رومأملا اذه ىلع الإ يونملا قبطني ال ثيحب

 نكمملا محازملا عفدت ةينلا يف نييعتلاو ءرايغألا تعسو ةيفرظلا نأل ؛ةينلا يف نييعتلا بجو امنإو ءاهاثمأو رفسلاو

 ,غرشلا لبق نم ال عت قا ولا قال ارايمم راصو دوه ةو قل رخآ ىلإ قاب اذهو «ةيعرش ةحص لوصحلا

 .اضيأ نييعتلا بجوف ةالصلا تحصل هريغ ىلص ول ذإ ؛ةيقاب هب رومأملا ريغ يأ محازملا دوجو ةحصف

 قيضل دبعلا رايخ طقس نإو هب رومأملل نيعتم ريغ هنأل ؛هعم ةيتقولا ةحص وهو هريغ ةمحازم يأ :حإ تيقب دقو

 الو لعفلا هقرغتسي يذلا تقولا انهه دارملاو ءيشلا كلذ هب ردقي ام ءيشلا رايعم لعفلا يأ :هل ارايعم .تقولا
 ىح تقولا كلذ يف :هريغ بجي ال ."ندعملا" ف اذك هرصقب هرصقيو تقولا لوطب لوطيف ءردقتيو هنع لضفي

 ليدبت هيلإ سيلو نيموصل تقولا عسي مل هنأل ؛هيف زوجي ال اذهو «هؤادأ هيف بجي ال موصب ناضمر يف رذن ول
 ."ندعملا" قاذك هريغ بجي الو اعرش بجو ام نيعتف عرشلا



 هللا باتک ف لوألا ثحبلا

 كلذ نإف نييعتلا طارتشا طقس تقولا يف محازملا عفدنا اذإو «ىون اًمع ال ناَّضَمَر
 رثشالا ةينلا نييعت

 71 ناف تىنلاب 1 اموص ريصي دي كاسل نأ ؛ةينلا لصأ 508 الو ا
 ميعتلا ظايل ريغ نم

 .ةينلا عم اراه عامجلاو برشلاو لكألا نع كاسمإلا وه ًاعرش

 نمك اذهو «هيلع ردقي مل ةفص رييغت فلكملا دارأ اذإف «ةفصب اموص رايعملل نيع امل عرشلا نأل :ىون امع ال

 امنإو «ةزاجإ نوكي لب اعربت نكي مل تقولا كلذ: يف عربتلا دبصق مث هل طاخخق ةطايعللل نوع تقويت هسفن رخآ

 رفاسملا وأ ضيرملا ىون اذإ هدنع هنإف ؛هلي ةفينح يأ لوق ىلع ضيرملاو رفاسملا نع ازارتحا ميقملا حيحصلاب ديق
 تبثي نألف ءرطفلا وهو ندبلا حاصل صحرتلا امه تبث امل هنأل ؛ىون امع عقي رخآ بحاو نع ناضمر يف

 ."لوصفلا"يف اذك ىلوأ نيدلا نم هيلع ام ءاضق يهو نيدلا حلاصمل

 اذإو :هلوقب دارملا نأ مهوتي العل ؛زاوحلا مدعب رسفو «تقولا يف زوجي ال نأب موصلا اذه ريغ وهو :خإ عفدنا اذإو

 دبالف عراشلا نم دحو هنأل ؛نييعتلا طرتشي :هللي يعفاشلا دنعو :خل :إ طقس .ةيولوألا يف محازملا محازملا عفدنا

 لصأ يف هنأل ؛نييعتلا اذه لثم يف دبعلا قالطإ :انلق ءاروبحب ال كلذ يف اغ كركي دولا چ دم نوع نأ ند

 دبعلا نييعت ىلإ ةجاح الف ؛عراشلا نم لصح دق هنأل ؛نييعتلاب ال موصلاب مويلا اذه يف بطاخم وهف ءراتخم موصلا
 طارتشا طقس محازملا عفدنا املف «تقولا يف محازملا عطقل نييعتلا طارتشا ناك امل يأ :نييعتلا طارتشا .هظفحاف

 سنجلا مساب لاني ناكم يف نيعتملاك فصولا يف ءاطخلابو ءمسالا قلطمل بيصأ ناضمر يف نيعت امل هنأل ؛نييعتلا

 ديز اي :ليق امك ناك رادلا يف درفنم وهو لحر اي وأ ناسنإ لاني یون ول ادیز نإف ملعلا مساب لازي امك عونلاو

 ؛اذمي لانيو دوسألا لحرلا اهيأ ديب رادلا يف درفنم وهو ضيبألا لجرلا ىون ول امك فصولا يف ءاطخلاب لانيو
 ىلإ موصلا فاضي نأب موصلا نييعت اذكهو .ليق اذك هل امسا حلصي يذلا سنجلا مسا يقبف لطب دوسألا نأل

 موصل تقولا نيعت امل هنأ :وهو «لاوس باوج :±إ طقسي الو .ناضمر موص تيون :فلكملا لوقي نأب ناضمر
 .ميقملا حيحصلا نم ةين الب ىدأتيو ةينلا لصأ طقسي نأ يغبنيف ناضمر
 نم ادمع امكح وأ ةقيقح عامجلاو برشلاو لكالا نع كاسمإلا وه :لاقي نأ نسحألا :خإ كاسمإلا وه

 نم لقأ نانسألا يف امو مسمسلا لكأو هعامجو هبرشو يسانلا لكأ دري الل ؛سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط
 هناي ؛ادرط هلبق ال سمشلا عولط نم كاسمإلاو ءامهاثمأو ذيخفتلاو ديلاب ءانمتسالاو ءاسكع امهلثمأو صمحلا

 ةيعرشلا تاعانصلا يف ربتعملا :لاقي نأ الإ ردابتملا ةيفرعلا عملا دودحلا يف ذوخأملاو ءامورغ ىلإ اهعولط نم افرع

 يف راهنلا نم دعي امنإ رجفلا تقو نإف ؛ماعب سيل هتيراه نأ الإ رجفلا عولط نم يعرشلا راهنلاو ءةيعرشلا يناعملا

 ."لوصفلا" يف انك ءامجع راهنلا ةالص درو دقو ةيرهج لب ءامجع هتالص نكي مل يح ةالصلا نود ةصاخ موصلا قح



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 دبعلا نيع ول نح هدبعلا نييعتب هل تقولا نعي ال هّنإف ءانقو هل عرشلا نّيعي مل نإو

 ا لفنلاو ةرافكلا ٌموص اهيف زوجيو داس یہ یک نک اعنا اعز

 .اهريغو اهيف ناَّضَمَر

 ايش بحوي نأ دبعلل مث محارم دوجول ةينلا نييعت طرشي د هنأ :عونلا اذه مكح نمو

 .حرشللا مك يبت هل سیلو تقوم رغ وأ اکو هس ىلع

 نع وأ ناضَّمَر ءاضق نع هماص ولو كلذ همز هنيعب اموی م موصي نأ رذن اذإ :هلاثم

 د .ًاقلطم ءاضقلا لح ع رشلا نأل ؛زاح هنيمي ةرافك

 هللا لاق «صالحإلا نم اهيف دبال ةدابعلا نألو ؛ةداعلا نع زاتميل ؛ةينلا نودب ةدابع الو «ةدابع هنأل :ةينلا عم =

 ."ندعملا" يف اذك ةينلاب الإ نوكي ال صالخإلاو «ةيآلا ة#َنيدلا هل نيصلخُم هللا اودبعيل اإ اوُرمأ اًمّو» : ىلاعت

 «ناضمر ءاضقك اتقو هل عرشلا نبعي ملام :نمأ رايغلل رت نا ياللا مستقلا نايب اذه :خل ! عرشلا نيعي مل نإو

 نييعتب هل تقولا نيعتي ال هنإف را ھايا نم ةدعفا# :ىلاعت هلوق يف مايألا قالطإل ؛نيعم تقو هل سيل هنإف

 يف طرتشي يأ نييعتلا ةين هيف طرتشتو «دبعلل كلذ سيل دييقتلا ىلإ قالطإلا نم عرشلا مكح رييغت هنأل ؛دبعلا

 لفنلا ةينب الو ءةينلا قلطممي ىدأتي الو ءروذللملا وأ ءاضقلل تيون :لوقي نأب نييعتلا ةين تقولا نم مسقلا اذه

 .مهفاف رخآ بجاو وأ

 ءاضق يوني نأب :ةينلا نييعت .دبعلل كلذ سيلو دييقتلا ىلإ قالطإلا نم عرشلا مكح ريغت هنأل :حلإ نّيعتي ال

 ءاعرش هل تقولا نييعت مدع :محارملا دوجول .ءاضقلا قلطم وأ ضرفلا موص قلطم ةين هيفكي الو ءالثم ناضمر

 .سافنلاو ضيحلاو ةعونمملا مايألا ريغ مايألا نم موي لك يف لفنلاو بجاولا نم موص لك ةيعرشو
 هل نخب ال فيكف ءايحاو نكي ا اعيش هسفنا ىلع بحي نأ دبل نأ :هلوصح و ضارتعا اذه :لإ دبعلل مث

 تابثإ نم ندأ فصولا تابثإ نأل ؛باجيإلا نود نييعتلا نأ عم «تقوب تابحاولا ضعب هسفن ىلع نيعي نأ

 باجيإ هل ناك داو كلذ دبعلل سيلو عرشلا مكح رييغت تاقوألا ضعب نييعت نأب فنصملا باحأف «لصألا

 نيعتي ال هنأ تققحت اذإ :هريدقتو «لوألا ىلع عيرفتلاك دبعلل مث :هلوق لعجي نأ برقألاو «هسفن ىلع ءىش

 عرشلا مكح هيلع بحوأ ام. قلعت اذإو :هسفن ىلع افيش بحوي نأ دبعلل نأ كلذ دعب ملعاف دبعلا نييعتب تقولا

 -."لوصفلا"يف اذك هرييغت هل سيل



 هب رومأملا يف لصف 1٥ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نع قاض اذإ امانه ىلع مولي الو وبلا كلف ر يغب دييقتلاب هرييغت نم ديعلا نكد لف
 يروا مول ن عملا

 بوب باس وع رانيا ل لفنلا نأل ؛ىون امع ال . روبل رغ مک تبيح لق

 ج را قيم وه اميف ال هقح وه اميف هلعف َرثؤي نأ زاجف .هقيقحتو هکر ت
 ةرافكلاو عاضقلا وشو

 كس الوش ةقفت ال نأ علخلا يف اطرش اذإ :ًياشم لاق علا اذه رابعا ىلعو
 ناجح ورلا

 نأل ؛ةدعلا تيب نع اهحارحإ نم ٌجوزلا نكمتي ال ىتح «ئكسلا نوح ةقفنلا تط
 اهلصأ ال ابوحجو

 اقل فال تابا نمسنبملا نما الف ءعرشلا ي ةدمل تي كسا

 ماَّيِصف# : :ىلاعت هلوقل ؛ةرافكلا موص اذكو «جيرتحأ مايك نم ةدعفإ :ىلاعت هلوقل ؛تقوب ديقم ريغ يأ ا £ و

 ءاضقلا موص زاوج مدعب :انلق ول نعي :مويلا كلذ ريغب . "ندعملا" يف اذك مايأ ةناللث مايصو ( © نْيعباََتم نيرهش

 ءاضقلا تقو قالطإ وهو عرشلا مكح رييغت ىلإ يدؤي ناكل روذنملا موصلل نيع يذلا مويلا يف ةرافكلاو
 ءاضق نع مويلا كلذ ماص اذإف «مويلا كلذ ريغب ةرافكلاو ءاضقلا هدييقتب ةربع الف «هنم دبعلا نكمتي ال «ةرافكلاو

 ."ندعملا" يف اذك روذنملا نع ال ىون امع عقي هيلع ةرافك نع وأ ناضمر

 ريغ يأ اقلطم لفنلا موص لعج عرشلا نأ :وهو ءروكذملا ليلعتلا ىلع دري ضقن باوج اذه :خلإ ىون امع ال
 كلذ ريغب دييقتلاب قلطملا رييغت وهو لفنلا نود روذنملا نع هموص عقي اميفف «ةرافكلاو ءاضقلا موصك تقوب ديقم

 ."لوصفلا" يف اذك لإ دبعلا قح لفنلا نأب باحأف ؛مويلا

 لفنلا نإف «روذنملا ىلإ لفنلا فرص هيلع بحي نأب تقولا كلذ يف اعورشم لفنلا ىقبي ال وه :لإ َرئثؤي نأ زاجف
 ريدقت يف هيلع مثإ ريغ نم تاداعسلا لينو تاريخلا باستكا قيرط هيلع حتفنيل دبعلل اقح عرش مايألا رئاس يف

 4١ ١[ ص :يفاشلا] .ةيفنحلا نم رهنلا ءارو ام خياشم يأ :اتياشم ."ندعملا" يف اذك كرتلا فرص

 نم َنُهوُجرْحُت الو :لاعت هلوقلو کدو نم مكس ثْيَح نم نوكأ :ىلاعت هلوقل :حإ نكمتيال ىتح
 5 'ةالضلاو دملا تيب اها :لاقي امك جوزلا تیب وهو هيف يه دنعت تيب يأ :ةدعلا تيب نع .ةيآلا نهتويب

 نم شواو :ىاعت هلوقل ع عرشلا نع .هيف سانلا فاضي تيب يأ ةفايضلا تيبو «هيف ىلصيو دمحي تيب

 نأ الإ نحر الو نهتويب نم نهوحرخت ر الو :ىلاعت هلوقلو .Nel 3 :فاقلا]. کد خو نم مکس ٹي

 فال م ىح تیبا موزا نأ ملعف «جو هرخلا | نع نهاهكو (جارخإلا نع مهام ةيالا م ةا ا

 هما ىف اذك اهعاعم ليس نعدل اها رو دايإ اه ياست ةلياقع بحت اهلق ةا



 هب رومألا نسح يف لصف 45 0 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هب رومأملا نسح يف لصف
 نأ كال ملا نأ ا رمآلا ناك اذإ هب رومأملا نسح ىلع لد ءيشلاب رمألا

 .هتسح كلذ ىضتقاف «دحوي نأ يغبني ام هب رومأملا

 هيب رومألا

 دهتجو ؛هلوسرو هللا عراشلا وهف هفسلاب رمأي الو «ةمكحلاب الإ سانلا رمأي ال ةمكح بحاص يأ :لإ اميكح
 نسح يضتقي امنإو ءاهفسلاو ةملظلا فالخب «ةلحنلا ءاملعو «لودعلا كولملاو ‹«ةمئألا نم رمألا ولوأو هتمأو

 وهو ةحلصمو ةمكح هيف ام الإ لاعفألا نم بلطي ال ميكحلاو «بلطلا وه :هامسم رمألا نأل ؛هب رومأملا لعفلا

 يلظلاو لدعلاو «لهجلاو ملعلاك صقنلاو لامكلا ةفص :لوألا :ناعم ةثالث ىلع حبقلاو نسحلا قلطيو «نسحلا

 ءاقافتا "نمي نايلقع امهالك ناينعملا ناذهو «هترفانمو يونيدلا ضرفلا ةمئالم :ىئاثلاو «نبحلاو ةعاجشلاو

 وهو :,كلي يرعشألا دنعف «عازنلا هيفو باذعلاو ةبوقعلاو مذلاو باوثلاو رجألاو حدملا قاقحتسا :ثلاثلاو
 : سيل ةيساوس عرشلا دورو لبق اهاثمأو انزلاو ةالصلاو رفكلاو هللاب نايإلاك اهلك لاعفألا نإ :اولاق يعرش
 هب رمأف باوثلا بترتل اقحتسم اهضعب لعج عراشلاو باقعلا بترت قاقحتسا الو باوثلا بترت قاقحتسا لعف

 سكعنا ولو «حیبق وهف هنع يمن امو ؛نسح وهف عراشلا هب رمأ امف «هنع يهنف باقعلا بترتل اقحتسم اهضعب و

 ةيديرتاملا رشاعم يأ اندنعو «عقاولا يف عملا اذهب حبقو نسح لعفلا تاذ سفن يف سيلو ءرمألا سكعنال رمألا
 ربتعملا رابتعا الب عقاولا يف حبق وأ نسح لعفلل :يأ عرشلا ىلع فقوتي ال يعقاو يأ يلقع وه :ةلزتعملا دنعو
 رمأي ال وهو ميكح رمآلا نأل ؛عراشلا هنع يمن حيبق وه امو عراشلا هب رمأ نسح وه اميف مكاحلا مكحو
 نع فشكي بطلا نأ امك رمألا سفن يف لاعفألل نيتباثلا حبقلاو نسحلا نع فشك عراشلاف ءركنملاو ءاشحفلاب

 قدصلا نسحك نييعقاولا حبقلاو نسحلا ىلإ يدتمت اعرف لوقعلا امأو .رمألا سفن يف ةيودألل نيتباثلا ررضلاو عفنلا
 هنإف ءلاوش لوأ موص حبقو «ناضمر رحآ موص نسحك امهيلإ يدتق ال ارو «راضلا بذكلا حبقو عفانلا

 نأ :ةلزتعملا بهذمو انيهذم نيب قرفلاو ‹«نييعقا ولا حبقلاو نسحلا نع فشك عرشلا نكل ءلقعلل هيلإ ليبس ال

 يذلا ىلاعت هللا نم تكلا قانال ارم ريس لب لام هللا نم امكخ مزلتسي ال اندنع اهحبقو لاعفألا نسح

 اهولعافو لاعفألا تناكو «عراشلا الولو مكحلاو حبقلاو نسحلا بجوي ةلزتعملا دنعو «حوجرملا حجري ال
 قرفلا ةلدأو «نوققحملا هدافأ ام اذه ءاذه ىلع سقو «ةتبلا احابم ناك ةحابإلل حلاصملا لعفلاف «ماكحألا تبجول

 .تالوطملا ف ةطوسبم

 هنسح تبث هنأل ؛يعرش هنأ حيحصلاو «يلقع وأ يعرش هب رومأملل نسحلا نأ يف اوفلتخا :هتسُح كلذ ىضتقاف

 نأل ؛دساف وهو لقعلاب هنسح فرعي يأ ىلقع هنإ :مهضعب لاقو هي فنصملا هنيب امك رمآلا ةمكح ةرورض

 - اذه نأ كردي ال لقعلاو «هكر تب بقاعيو هلعفب ءرملا باثي ام بحاولا ذإ ؛ءيشلا باجيإ يق هل لحدم ال لقعلا



 .هبروملا نسح يف لصف ۹۷ ااا هللا بانك يف لوألا ثحبلا

 .هريغل نسحو -1 هسفنب نسح ١- :ناعون نسحلا قح يف هب رومأملا مث

 ةالصلاو «لدعلاو «قدصلاو مْعُملا ركشو «ىلاعت هللاب نامبإلا لثم :هسفنب ُنَسحلاف

 .ةصلاخلا تادابعلا نم اهوحنو

 ال اميف اذهو «ءادألاب الإ 6-5 هؤادأ دبعلا ىلع بجو اذإ هنأ عربا انه مكحف
 رل

 .ىلاعت ه لاب ناعإلا لغم ل لموقسلا لمتحي

 .رمآلا طاقسإب وأ ءادألاب قسي وهف ط رقما لمت ام امأو
 عراشلا باصتلا كاله دنع ةاك زل

 ضارتعاب وأ يادألاب ا ا تق ا لوأ يف يف َةالَّصل تبحو *انلق اذه ىلعو

 ؛ضراوعلا هذه دنع هنع اهطقسأ عرشلا نأ رابتعاب تقولا رحآ يف سافنلاو ضيحلاو نونجلا
 فلكملا ةالصلا

 .هوحنو سابللاو الا مدعو تقولا قيضب طقسي الو
 تاف اإ ءاضفشلا يول

 زوجي هنألو ءابحوم لقعلا نوكي الف «یلقع ال یعرش مكح اذه نآل ؛هکر تب بقاعیو هلعفب باغي امم ءيشلا -

 خسفلا هيلع دري ال لقعلا نسح نأل ؛كلذ زاح امل لقعب اهنسح ناك ولو هب رومأملا نسح ىلع خسنلا دورو
 ةيفيك يف امأو ءنسحلا تاذ يق يأ :نسحلا قح ىف ."ندعملا" يف اذك ناسحإلاو لدعلاو معنملا کش سک

 نسحلا اذكو «هلمتحي نسحو -۲ طوقسلا لمتحي ال نسح ١- :ناعون هسفنب نسحلا نأل ؛عاونأ ةعبرأف «نسحل ا

 ."ندعملا" يف اذك دوصقم لعفب لصحي امو -؟ هب رومأملا لعفب كلذ لصحي ام ١- :ناعون هريغل

 ءلاعفألاو لاوقألاب لجوزع ىلاعت برلل ميظعت اهرخآ ىلإ اهوأ نم األ ؛اهسفن يق نسح ةالصلا يأ :ةالصلاو

 تاقوألاو «تاعكرلا دادعتو تايمكلا تناك نإو «هروضحل ةسلجو هيدي نيب مايقو «هل عوشخو هيلع ءانثو
 يلصأ نكر هنإف «قيدصتلا انهه :نامبإلا لم .ءارغلا ةعيرشلا ىلإ اجاتحم ناكف «لقعلا اهتفرعم. لقتسي ال طئارشلاو

 بسح ىلع ايندلا يف ماكحألا ءارجإ طرش ,ز دئاز امإ نكر هنإف ءرارقإلا فالخب «لاحب طوقسلا لمتحي ال

 بوحولا سفن نأ ىلإ ةراشإ هيف :تقولا لوأ يف ."ندعملا" سيقس يب ويس وسور س

 .حيحصلا بهذملا وه امك كن ر فصلا دنع ًاعسوم ايوجو تقولا نم ءزج لوأب تبث

 - سابللا مدع يفو «ءاضقلا بسحب ريدقت لك ىلعو «مثأي الف هطيرفت ريغب وأ «مئثأيف هطيرفتب ع نی ی



 هب رومألا نسح ىف لصف ۹۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ءوضولاو ا ل ىلإ سلا لق كلذو غلا ةلطساوب نح نوكي ام : يناثلا عونلا

 كن رومأملا نم 1

 ءوظولاو ا ءادأ ا يعسلا اضف هن وك ةطساوب م نسح يعسلا ناف قالصلل

 السلا اسا هنوف طا يا

 ءوضولا

 ةعمج اهلل ٠ نم ىلع بحي آل ىعسلا هنأ حس :ةطساولا كالت طقس هلأ عروق و
!| 

 رفاسملاو ضيرملاك كوت قش ةطساوب انسح نوكي ام

 نحل امركم لمحف ةعمجلا ىلإ ىعس ولو هيلع ةالص ال نم ىلع ءوضولا بجي الو هيلع

 ةعمجبا هيلع نم

 نوكي عماملا يف اقم ناك ولو هيناث يعسلا هيلع بحي ةع ةماقإ لبق رع عضوم
 عاجلا ريغ :٠

 , كنك اقان نسا

 ا عما نا# ولو اینا ءوضولا هيلع بج ةالصل ءادأ لبق ثدحأف اضوت ول كلذكو
 ةعمجلا دارأ

 دودحلا عونلا انه نم بيرقلاو توضولا كيد هيلع ب ال ةالصلا بوح و دنع

 ,داهجلاو ؛صاصقلاو

 يذلا اهب لب بوجولل طقسم ريغ ضراؤعلا قلطم نأ ملعف :تايجألا نم: نح يف طق الو ءانايرغ بحت =
 . ندعملا' يف اذك مهفاف ءبوحوللا طقسم عرشلا دنع ربتعم دح ىلإ ةغلابلا ةرورضلاو جرحلا باب يق عراشلا هربتعا

 .ءامإلاب امهيدؤيو ادعاق يلصي نأ نييو «دوجسلاو ع وكر لا متيو امئاق يلصي نأ نبي ريح ىح :سابللاو

 نعم هيف سيل وأ هتاذ يف نسحب سيل كلذو «ءاملا ةعاضإو ءاضعألا فيظنتو ديربت ءوضولا نإف :خلإ ءوضولاو
 كفا اا رأل نع اال

 ؛هنيعل انسح اهوحنو دودحلا نوكي نأ مزايف «هريغ نوكي نأ مزلي ءيشلا بيرق نأ :وهو مالك هيفو :ثبيرقلاو

 هريغو «هريغ نوكي نأ مزلي هريغل نسح وه امل اييرق ناك اذإف «هنيعل نسحلا نيبو هريغل نسحلا نيب ةطساو ال ذإ
 ضعب يف اذك نالطبلا يهيدب هنيعل نسحلا نم اهاثمأو دودحلا نوكو ءةطساولا ءافتنا ىلع ءانب «هنيعل نسحلا الإ سيل

 ال ريغلا نأل ؛هريغل انسح هنوك يف لماك ءوضولاو يعسلا :يأ لوألا مسقلا نأل :عونلا اذه نم .يشاوملا
 هب رومأملا لعفب لصحي ريغلا نإف ؛داهجلاو صاصقلاو دودحلا يأ مسقلا اذه فالخج «رومأملا لعفب لصحي



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ةرفكلا رش عفد ةطساوب نَسَح داهجلاو (ةيانحا نع رجزلا ةطساوب رسح دلا ناف

 إل ةيانحلا الول هنإف ؛هب ارومأم كلذ ىقي ال ةطساولا مدع انضر ولو «قحلا ةملك ءالعإو

 ةرفكلا رشو ةيانجلا

 .ةاهجلا هيلع بجي ال بارلا ىلإ يضفمل ركل الولو نيب يك
 مامإإلا

 :ءاضقلا و ءادألا يف لصف

 .ءاضقو - ١ دوا :كاعون رمألا مكحب بحاولا

 ةطساوب نسح امنإو «هسفنب نسح كلذ سيلو «دابعلل بيذعتو ةبوقع دحلا نإف «هتاذ رابتعاب :لإ رجزلا ةطساوب

 نع ةملظلا رجز ةطساوب نسح امنإو «دحلا لثم صاصقلاو رمخلا برشو انزلاك ةيانحلا نع ءرملا عنم :يأ رجزلا
 كلذ سيلو سانلا بيذعتو دالبلا بيرخت هيف داهجلا نإف «هسفن رابتعاب ال :خلإ رش عفد ةطساوب .مهفاف لتقل

 نإف ءرفاكلا رفك ةطساوب نسح امنإو «برلا ناينب مده نم نوعلم برلا ناينب يمدآلا :#تع لاق «هسفنب اري

 .قحلا ةملك ءالعإو مهرش عفدل نسح كلذلف «نيملسملاو ىلاعت هللا ءادعأ «ةرفكلا

 اهتإو «بارحلا :ةرفكلا رشب دارملا نأ ىلع امهنيب ةرفكلا رش ىلإ :لقي ملو "بارحلا ىلإ" :لاق امنإ :بارحلا ىلإ
 اذه نم بيرقلاو :لاق امنإو «"ةمايقلا موي ىلإ ضام داهجلا" :832 هلوق وهو ءربخلا فالح هنأل ؛انضرف ول :لاق
 نسح نإف ءوضولاو يعسلا نيبو ثالثلا هذه نيب قرفلل ةطساوب اضيأ ثالثلا هذه يف نسحلا نأ عم عونلا
 ءةمولعم لاوقأو ةدوصقم لاعفأب لب ءءوضولاو يعسلاب نايدأتي ال امهو «ةالصلاو ةعمجلا ةطساوب ءوضولاو يعسلا
 «ةموصعملا سفنلا لتقو «ةيانحلا نع رجرلا ةطساوب ثالثلا هذه نسح نإف .داهجلاو صاصقلاو دودحلا فالخب

 لصحي صاصقلاو دحلا سفنب نألو «داهجلاو صاصقلاو دحلا سفنب ىدأتت طئاسولا هذهو هللا ةملك ءالعإو
 يعسلا يأ لوألا مسقلا نأل ؛عونلا اذه نم بيرقلاو :لاق امثإ :لاقي وأ ءءالعإلا لصحي داهحلا سفنبو ءرجزلا

 دودحلا يأ مسقلا اذه فالخب «هب رومأملا لعفب لصحي ال ريغلا نأل ؛هريغل انسح هنوك يف ًالماك ءوضولاو

 ةد ى انك اهنا ن لعاب رومأملا لعفب لصحي ريغلا نإف ؛داهحلاو صاصقلاو

 ءلاتقلا ضرف طقسيو داهجلا ةيضرف ىقبت ال مهرخآ نع قلخلا مالسإ روصت ول هنأ نيعملاو :داهجلا هيلع بجي ال
 نم ةباصع هيلع لتاقت امئاق نيدلا اذه حربي نل" :لاق 326 یتا نإف «رهاظلا يف ربخلا فالح كلذ ناك نإو

 يمأ نم ةفئاط لازت ال" لو هللا لوسر لاق :لاق هيو نيصح نب نارمع نعو «"ةعاسلا موقت يح نيملسملا
 ١[ 54 5 ص :يفاشلا] ."لاجدلا حيسملا مهرخآ لا نس یاران نک یل رہا يا يلع: ترا

 ةماقإب رمألاك هتاوف قبس ريغ نم ءادتبا هببس دوجوب هتمذ يف بجو لعف عاقيإ بلطلو دري دق رمألا نأ نعي :خلإ ناعون
 .ءاضق ىناثلاو ادأ لوألا عاقيإلا ىمسف < « اهرک ذ اذإ اهلصیلف :ع هلوقك هتوق قبس ام عاقيإل دري لقو د



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف 53 هللا باتک ف لوألا ثحبلا

 .هقحتسم 7 بجاولا نيغ ميلست نع ةرابع : :ءادألاف

 كهن لإ بارلا لق ميلاف نع ارا ءاتطقلاو

 .رصاقو ١- لماك-١ :ناعون ءادألا مث

 عيبملا ميلستو اش فاوطلا وأ ,ةعامجلاب اهتقو ف ةالّصلا ءادأ لثم :لماكلاف

iF elاهبصغ امك ةبوصغملا نيعلا بصاغلا ميلستو «يرتشملا ىلإ ُدقعلا ُهاَضَنَقا . 
 اهكلام نع هضي وفت ۾ هةادأ

 مب ةدهعلا نع جوراب مكحي نأ عر ال مسو
 رولا رزقا

 قح ةدابعلا نإف ءامب نايتإلاو اهداجيإ ضارعألاو لاعفألا يف لثملاو بجاولا نيع ميلست :لإ بجاولا نيع ميلست
 تاروذنملاو تانامألاو ةاكزلا ءادأ معيل تقولاب دييقتلا ربتعي ملو هيلإ اهملسيو اهيدؤي دبعلاف «ىلاعت هلل

 ةرابع يق كورتم هنأ عم ظفللا اذه داز امنإ :هقحتسم ىلا .اضيأ ضرفلا معي ام :انهه بجاولاب دارملاو «تارافكلاو

 اغإو فيك هيلإ ملسملا دوجوب همامتو «همامت نم دبال ميلستلا ذإ ؛دودحملا ةقيقح مامت نم هنأ ؛خياشملا نم ريثك

 يشاوحلا ضعب يف اذك ءادأ ميلستلا كلذ نوكي ال نيدلا بر ريغ ىلإ نيد مهارد ملس اذإ هب رومألا

 يف الو بجو يذلا بحاولا كلذ ميلست يأ هنيع ال بحجاولا لثم ميلست نع ةرابع ءاضقلا يأ :±إ ءاضقلاو

 هنأ ؛هسمأ رهظ نع مويلا رهظ يأ رهظلا ءادأ جرخيل " هدنع نم" :هلوقب هديقي نأ يغبني ناكو «تقولا كلذ ريغ

 'راونألا رون" يف اذك مازتلالاب هيلع الولدم هنوكو هرمأ ةرهشب هديقي مل امنإو «ىلاعت هلل امهالك لب هدنع نم سيل

 ضعب نود هقوقح ضعب قوتسا ولو ,هقوقح عيمج ءافيإ عم هيلع عرش هجو ىلع هب رومأملا ءادأ وه :± لا لماكلاف

 ةمامإب وأ هوركم تقو ف تيدأ اذإ ةعامجلاب ةالصلا ءادأك هجولا اذه نم رصاق هحولا كلذ نم ريك وهف

 ءادألا قوقح نم قح هيف كرتي ال ام قلطملا لماكلاف ءاهجراخ وأ اهلحاد. نم ةنس وأ ءبجاو كرتبو «قسافلا

 رصاقلا عماجي وهو ضعب نود اهضعب هيف ىوتسا ام يفاضإلا لماكلاو ءاهلك تاناصقنلا نع هريغو

 ديرأ ولف «ةدئازلا عبصإلا ةلزنم روصق ةفص اهادع اميف ةعامجلا نأل ؛ةبوتكملا ةالصلا :امب دارملا :ةالّصلا ءادأ

 ةالص ىلع تلضف دق ةعامجلاب ةالصلا نإف :ةعامجلاب .ىفخي ال امك لثملاب لاثملا قباطي ملف ةالصلا قلطم ام

 :ةنلع هلوقل :خإ فاوطلا وأ [14 ض :ىشاوحلا ةدمع]:ثيدحلا هب قطن امك ةجرد نيرشعو .سمخب .درفنملا

 وهو ءصنلا قالطإل ؛اضيأ ةراهطلا ن هدب ئرجي هنكل ءزوحب ال ةراهطلا نودب لاو «'ةالص تيبلاب فاوطلا"

 5 ىلا تبي 2 وفوطيلو طلا :ىلِاعت هلوق



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ۰ ١٠١1 ْ ۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هملسو هل بهو وأ «هدنع هنهر وأ كلاملا نم بوصغملا عاب اذإ بصاغلا :انلق اذه ىلعو

 .ةبهلاو عيبلا نم هب هب حرص ام وغليو «هقح ءادأ كلذ نوكيو ةدهعلا نع جرخي هي

 كلام هتسيلاف ابو نصح وأ اعط ها يردي ال وهو هكلام هَمعْطأفًاماعط َبّصع ولو

 عيبملا راعأ ول دسافلا عيبلا يف يرتشملاو .هقحل ” توک ا ا

 ا ثالذ نوكي هملسو هل هبهو وأ «هنم هعاب وأ «هنم هرَجآ وأ «هدنع 5 وأ مان نم

 ١ .هوحنو ةبلاو عيبلا نم ب حرص ام وغليو هقحل
 ليددعت نودب ةالصلا وحن هتفص يف ناصقنلا عم بحاولا نيع ٌميلست وهف ل سا ادا اأو

 ي قلا رو تاسقا وأ نينلاب الوشم عيبملا درو ءاثدحم فاوطلا وأ .ناكرألا

 هز ًاقيقد ناك ناب هقح عطقي ام يف ثدح اذ ماف ءكلالا تح عطقي ام هيف ثدحي م اذإ اذه :هقحل ءادأ
 "ندعملا" يف اذك تافرصتلا هذمب كلم هنأل ؛قافتالاب نامضلا نع أربي ر الا معا مث هاويقف امل وأ ؛همعطأف

 كالا سد هدض وهو :لطابو هفصوو هلصأب عورشملا وهو :حيحص :ع :عاونأ عويبلا :دسافلا عيبلا يف

 عيب :دسافلا عيبلا لاثمو «ضبقلا هب لصتا اذإ كلملا ديفيو هفصو نود هلصأب عورشلا وهو :دسافو. هوب
 *١١[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .لوهجملا عيبو «ءاملا يف كمسلا
 دوقعملا وأ نيدقاعلا دحأل ةعفنم هيف دقعلا هيضتقي ال طرشب عيبلاو ريزنخلاو رمخلاب عيبلاك دسافلا عيبلا نأ ملعا
 نأ ىلع ةمأ وأ «هبتاكي وأ هربدي وأ يرتشملا هقتعي نأ طرشب ادبع عاب اذإ امك قاقحتسالا لهأ نم وهو هيلع

 نع دحاو لكلو هدي يف ًانومضم عيبا نوكي دسافلا عيبلا يق يرتشملا عيبملا ضبق اذإف :ىرقتقملا <29

 هنهر وأ «عئابلا نم عيبملا يرتشملا راعأ اذإف «عئابلا ىلإ عيبملا در يرتشملا ىلع بجيو «داسفلل اعفد هخسف نيدقاعتملا

 نوكي عئابلا ضبقو «عئابلل عيبملا يرتشملا بهو وأ «ةرجألاب عئابلل عيبملا يرتشملا ىطعأ وأ «عئابلا دنع يرتشلا
 .بتكلا صخلم اذه بحاولا نيع ميلست نود هقحل ءادأ كلذ

 نيب ةسلحلاو «عوكرلا دعب او «نيتدجسلاو عوكرلا يف ةينأمطلا :وه ناكر ألا ليدعت :لإ ليدعت نودب
 عم ةالصلا تزاج هک رت اذإف اج دمحم و ةفينح يبأ دنع بحاو ليدعتلا :يأ وهو ءةياورلا ا نوعا

 مورا وسمو «ضرف :!ج يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو «فصولا تاوفب ناصقنلا



 ءاضقلاو ءادألا ف لصف ¥ _ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 فاوُيزلا ءادأو «بصاغلا دنع بّبسب ةيانلا وأ ؛نّيدلاب الوغشم وأ «لتقلاب مدلا حابم

 .كلذ نئادلا ملي م اذإ داملا ناكم

 ناصقتنلا TE الإو هب ربجني لثملب ناصقنلا ٌربج نكمأ نإ هنأ :عونلا الم فاس
 لثملاب هربج نكي مل نإو

 .مإلا يف الإ

 هل لثم ال ذإ ؛لثلاب هكرادت نك ال ةالصلا باب يف ناكرألا ليدعت كرت اذإ اته ىلعو

 يف نيلاثملا نيذه نأ ملعا مث «ديقملاو قلطملا لصف يف رم امك صقان ءادأ اثدحم فاوطلا نإف :ًاثدحم فاوطلا وأ =

 ]4 7 :يشاوحلا ةدمع] .ىلاعت هللا قوقح
 هقحل مث اغراف اديغوصضصطاب نيالا الوغشم هنوك ناعم ع ءيشلا در :ي أ رصاقلا ءادألل ريظن :نيدلاب الوغشم

 عيبملاو بوصغملا كله نإف «رصاق ءادأ نيدلاب الوغشم هميلست :يأ اذهف ؛كلاملا ىلإ هملسف ءبصاغلا دي يف نيدلا
 تيب هدري يذلا وه :فاويزلا ءادأو .ءادأ هنوكل ؛عئابلاو بصاغلا ةمذ تئرب ةيوام“ ةفآب يرتشملاو كلاملا دي يف

 ."ندعملا" يف اذك راجتلا نيب اميف جوريو للملا

 هدري ملو كلذ عم هافوتساو نئادلا ملع اذإ هنأل ؛هب ديقو ءرصاق ءادأ هنإف «ةفايزلا يأ :لإ كلذ نئادلا ملْعَي م

 طش
 ملعلا مدع نأ تبثف «قحلا بحاص هب زوجت نأو هتاوف يف عازن الو هب بجو يذلا فصولا ءاقب يعدتسي لماكلا

 ققحتتي الف هب زوجي ال هنأ رهاظلاف «قحلا بحاص ملع اذإ هنإ :لاقي نأ برقألاو ءارصاق ءادأ هنوكل ؛طرشب سيل

 لئاسملا عضو يف نيدهتجلا بأد وه امك رصاقلا ءادإلا ققحت عضوم نايبلل ديقلا اذه ركذ ناكف ءرصاقلا ءادألا

 ."طقتللا" يف انك افودب ققحتت تناك نإو ابلاغ رهاظلا يق لئاسملا ققحت امب ادويق اورك ذي نأب

 «هرابتعا مدعو دوج ولا راقت نم اضبأ ناتهجج هل ناك هجو نود هجو نم ءادأ اذه ناك امل يأ ج! نكمأ نإ

 ناك ءاوس .ناصقتلا لثم ميلست :يأ هميلست ىلع ىدؤملا ربجيو «هب ربجي هناصقن ءادأ هب ريحني لثم هل ناک ناف

 يف ءامدلاو . وهسلا ةدجسك هل ارباح عراشلا هربتعا هنكل «لوقعم ريغ وأ طقف نعم وأ ّنيعمو ةروص الوقعم ل الا

 ."لوصحلا" فاك او ءادألاو لاثتمالا ربتعيو ءادألا يف هقح طقس رباح هل نكي مل ولو جحلا تايانج

 عم وأ ل صن دحجوي الو لثم هل لقعي ال هنأ ؛لطاب وهو هدحو فصولا يضقي نأ امإ هنأل :لإ هل لغم ال ذإ

 لاطبإ هيف امل ؛لطاب اضيأ وهو لادتعالا ةفصب نكر لا سفن يضقي وأ ناكرألا ةلدعم ةالصلا يضقي نأب لصألا

 .لوقعملا بلقو لوصألا ضقن وهو «فصولا نالطب ةطساوب لصألا



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف امو هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 قي تلا ماي ريغ يف اهاّضقف قب تلا مايأ يق ةالّصلا كرت ولو هطقسف دبعلا دنع
 ود ت

 .وهنملاب رجل :نيديعلا تاريبكتو «دهشتلاو «تونقلاو ءةحتافلا ةءارق كرت يف انلقو

 .اغرتخ هل لقم وهو ېدلاب كلذ بي اثدحم ضرفلا فوط فاط لو

 نويدملا ىلع هل ءيش ال ضباقلا دنع كلهف دّيج ناكم افّيز ىّدأول : ا یاو
 با ويدملا

 امإو يادألل بجوملا ببسلاب باجيإلا نكمتيل لثم هل لقعلاب كردي ناب لقعلا امإ لثملا باجيإ نا :طقسف

 هل سيل فصو ناكرألا ف لادتعالاو ءطقسي امهنم دحاو دجوي مل اذإف الغم هل عرشلا لعج نب عمسلاب

 ."لوصفلا" يف اذك مثإلا ىوس ءيشب نمضي الف ءاعرش الو القع ال لثم لصألا نع ادرفنم
 مئاق ريبكتلا تقو نأل ؛ربكي هنإف «ةعامجب ةنسلا هذه نم مايألا هذه يف اهاضق اذإ هنأل ؛هب ديق :لإإ ِماّيأ ريغ يف

 نحنو «تاوفلا بسح ىلع نوكيل ريبكتلا عم اهاضق :ةلأسملا لصأ يف لب يعفاشلا لاقو «قيرشتلا مايأ وهو

 ؛ةصوصخم مايأ يف الإ ةعدب ريبكتلاب رهجلا نأل :اعرش .ليق اذك صوصخت نامز يف الإ ةعدب ريبكتلاب رهجلا :لوقن
 [35 ص :يشاوحلا ةدمع| .لثملا تاوفل طقف مايألا هذه ريغ يف اعرش ريبكتلاب رهجلا هل نوكي الف

 ا هب ربحني لثملاب ناصقنلا ربج نكمأ نإ هنأ :وهو ءروكذملا لصألا ىلع عيرفت اضيأ اخ ٤ :لإ انلقو

 أ لوألا رطشلا ىلع لئاسملا ا ا نإو يأ يناثلا ڪو ةمدقتملا لئاسملا نكل

 يع كرتب مزاللا ناصقنلا ربجنيل وهسلا ةدجس ع رشلا لعج تابجاولا يفف «لثملاب ناصقنلا ربج نكمأ اذإ هنأ

 ."لوصفلا" يف اذك ةالصلا تابجاو نم

 صصقلاو -ه ديعولاو ٤- دعولاو -* يهنلاو -؟ رمألا ١- :ةينامث نآرقلا ماسقأ نأ ملعا :ةهتافلا

 ىلإ ريشي 4ل ُدْمَحْلا© :هلوق نإف كلذ ىلع ةلمتشم ةروسلا هذهو «خوسنملاو -۸ خسانلاو -۷ لاثمألاو -5

 مري كلامو :هلوقو «نيعمجأ قئالخلا داجيإ نع صصق يلع برو :هلوقو «هدض نع يهنلاو «هدمحب رمألا
 :هلوقو «ةخسان مهتعيرش هذه 4مھيلع َتْمَحْنَأ# ؛لاثمأ مقحم ل صلال :هلوقو ءليعوو دعو هيف 4 نيدلا

 .ةخوسنم مهتعيرش نم ىراصنلاو دوهيلا يأ َنيِنَّضلا الو ْمُهْيَلَع بوُضْعَمْلا رْيَغ
 فب چ یکی یک سو سا وع وع

 .فصولا يف هقحل ءايحإ دايحلاب بلاطيو ءادألا



 ءاضقلاو ءادألا ف هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 .لثملاب اهربح نكمي يح ةدرفنم ةدوحللا ةفصل لثم ال هنأل بنل ةفينح يبأ دنع
 امض اوا

 دنع كلش تاف هوپ دن ۾ عا قع :ةياعك مدلا نا ا

Szهميلست دعب دبعلا عئابلا  

3 . 

 “ب ةفينح يىبأ دنع ءادألا ل جو اک رامن هیس لز n كالحلا دتتسا ةيانحلا كلتب
 اتحجلا وهو

 2 دع 1 فللالا ليغ ةدالولاب تتامف بصاغلا دنع ا لاما تدر اذإ ق
 كق ب وصخغملا كلاملا

 ىلع احجار نوكيف «سايقلا هذه نطاب ىوق دقو «سايقلاب لماعلا وه هنأل ؛اذه لاق امنإ :ةفينح ىلأ دنع

 نأل ؛ةدوحلا يف هقحل ءايحإ ضبق ام لثم نمضي هنأ :وهو «ناسحتسإلاب لمعف ب فسوي وبأ امأ ءناسحتسإإلا

 اه ةميق ال ةدوجلا نألف ؛ئيعم امأو ؛نيعلا نع ضرعلا لصف نكمي الف اهناذب اهمايق ليحتسي ضرع االف ؛ةروص

 .ثيدحلا "ءاوس اهيدرو اهديج" :اء هلوقل ؛ةيوبرلا لاومألا ف

 ؛لصألا ىلع ةعرفتملا لئاسملا ىلع ارهاظ فطع هنأل ؛: کښ ماقملا اذه ق اهدعب امو ةلأسملا هذه داريإ :ةيانخ

 ناصقنلا ربج+ لئاسملا هذه ف سیلو «طقسي الإو هب ربجني لثملاب ناصقنلا ربح نكمأ لإ هنأ :وش و «روكذملا

 لصأ رابتعاب :نمثلا همزل ."لوصفلا" يف اذك لثملاب نامضلا بوحو :وهو ثلاث رمأ انهه لب طوقس الو «لثملاب
 [۹۷ ص : يشاوحلا ةدمع] .بضاغلا يئرب ةيانحلا يلو ىلإ عفدلا لبق كلاملا دي يف كله اذإ :لوقن انكل «ءادألا

 ةيانحلا وهو كلاما مدلا حابم دبعلا ميلست نم لوأ ببس ىلإ نعمل اف هيلع مدق ببسلا ةفص :لإ هببس لأ ىلإ

 امهدنعو ءاصقان ناك ءادألا نأل ؛عئابلا ىلع نمثلا عيمجبو بصاغلا ىلع هتميقب عجريف :ةفينح يأ دنع .ليق اذك

 عيبلا ةروص ق فالخلا و «ناصقنلاب عج ريف امه دنع بيع وهو ميلستلا ماع عن ال بيعلا نأل ؛لماك ميلستلا اذه

 انلوأ اغإو ءرحآ لحر ءانز وأ «بصاغلا انز نم قولعلا ناك ءاوس :بصاغلا دنع ."ندعملا" يف اذك بصغلا نود

 .ليق اذك كلذ نم ءيش يف بصاغلا ىلع نامض الف «يلولا نم وأ اه جوز نم ناك اذإ لمحل ا نأل ؛انزب لعفلا

 اهدرف بصاغلا دنع ادمع الحر ةيراخحلا تلتق اذإ لمحلا ريغ رخآ ببسب تتام اذإ األ ءا دبق :ةدالولاب تتامف

 .ليق اذك اقافتا اهتميق بصاغلا ىلعف ءاصاصق كلاملا دنع تلتق مث كلاملا ىلإ



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ١٠١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

IFدنغ ءاضقلا ىلإ راضي امّنإو ءاصقا وأ ناك داماك ءادألا وه :بابلا اذه يف  

 .ءادألا رذعت

 بصاغلاو ليكولاو دوما دارأ ولو «بصغلاو «ةلاكو لاو «ةعيدولا يف لاملا ٌُنيعتي اذهو

 بيع هب ٌرَهظف «هملسو ايش عاب ولو ؛كلذ هل سيل هلئامب ام َعفديو َنيعلا َكسْمُي نأ
 ةلئاع اف عفدو نيعلا اما

 .هيف كرتلاو ذخخألا نيب رايخلاب ٌيرتشملا ناك

 نيعلا در بصاغلا ىلع بحاولا :كنم ٌيعفاشلا لوقي ءادألا وه لصألا نأ رابتعابو
 يلصألا ف

 ددا ق اوب سارا بها دوس لع سرس
 ا ر ا ف

 هيلإ راصي الو ءءاضقلا ىلع مدقم لصألا نأ :ءاضقلاو ءادألا ماكحأ يف يلكلا لصألا يأ :لإ بابلا اذه يف

 لصألاب لمعلا رذعت دنع الإ فلخلا ىلإ راصي الو ءادألا نع فلخ ءاضقلا نأل ؛ءادألا رذعت دنع الإ

 نإف ؛لجر اهبصغ وأ ءامب يرتشي وأ مهاردلا هذمب عيي نأ لكو وأ «مهارد لحر عدوأ نأب :خلإ ةعيدولا يف

 مهاردلا نأ ملعا ءءاضق نوكي هنأل ؛ىرخأ مهرد امي اولدبتسي نأ ءالومف نوكي ال يح ةنيعتم اهيف مهاردلا

 اذك اعامجإ نيعتي بصغلاو ةلاكولاو ةعيدولا يف كب يعفاشلل افالخ اندنع خوسفلاو دوقعلا يف نانيعتي ال ريناندلاو

 .اهنم نكمم نيعلا عفدب وهو ءادألا وه لصألا نأل :كلذ هل سيل ."ندعملا" يف

 هدرلا ةيالو هل تبثي دوصقملا ىلإ رظنلابف رصاق ءادألا اذه نأل ؛هكرتو عيبملا ذحأ يأ :إ ذخألا نيب رايخلاب

 .ناصقنلا ذحأيو عيبملا كسمي نأ هل سيلو .ذخألا ةيالو هل تبثي ءادألا لصأ ىلإ رظنلابو

 لاز اهعفانم مظعأ وأ اهمسا لاز نأب اشحاف ٌريغت بصاغلا لعفب ةبوصغملا نيعلا تريغت اذإ اندنعو :اشحاف ارّيغت
 ."ندعملا" يف اذك اهدب يدؤي ىح عافتنالا هل لحي الو ءاهنمضو بصاغلا اهكلمو ءاهنع هنم بوصغملا كلم

 ين ا باطن اسر اواو يعي نيتميقلا نيب ام لضف هب ديرب :شرألا بيو

 تريغت نإو ةبوصغملا نيعلا در بحاولا نأ :وهو ٠ ةر يعفاشلا بهم نم انركذ ام ىلع يأ اذه ىلعو ةا

 - لمعت "لاسو وهكاس" :ةيدنهلا يف اه لاقي ا یب باك يرث نايم يبت یک ج! ةجاس وأ .اشحاف اريغت



 ءاضقلاو ءادألا ف لصف ٠6 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .هدنع كلاملل اكلم كلذ ناك ٌعْررَرلا تبت اهَعَرَرَف ةطنح وأ ءاهرصعف ابّتع وأ
 يعفاشلا بصأاغلل 00

 ربت وأ مهارد اًهَبرَضَف ةّضف بَّصغ ولو ةميقلا در هيلع حيو :بصاغلل اهُعيَج :انلق

 .ةياورلا رهاظ يف كلاملا ّقح ْعطَقْنَي ال اهَحَبذف ةاش ذأ انك انا

 .ةياورلا رهاظ يف كلا لا قح ٌعطقني ال هَحّسَف الرغ وأ هلرعف انطق ّبّصْع ول كلذكو

 ةجاسلا يلاوح يف نب اذإ ضقني ال امنإو :يناودنهلاو يحركلا لاق ساسألل ةأيهم ةتوحنم :ليقو «باوبألا اهنم -

 ول امأو «"ةريحذلا'و "ةيادهلا' يف امك قالطإلا حصألاو «هيف دتعم هنأل ؛ضقنيف ةجاسلا سفن ىلع ب اذإ امأ

 دواد وبأ هاور "قح ملاظ قرعل سيل" ثيدحل اهَّدرو سرغلاو ءانبلا علقأ :هل ليق نيب وأ اه سرغف اضرأ بصغ
 ."لوصحلا" يف اذك مهبتك يف يئاسنلاو يذمرتلاو

 نم اكلاه كلاملا قخ ةريضم ةموقتم ةعنص ثدحأ هنأل ؛بصاغلل ةروكذملا ءايشألا عيمج يأ :بصاغلل اهُعيمج

 هانعمو هتروصب موقي امنإ ءيشلاو «دصاقملا مظعأ تافو مسالا لدبت هنأ ىرت الأ «ةروصلا ثيح نم :يأ هجو

 نم كلل اببس هلعف لعجي الو ؛هجو نم تئاف وه يذلا لصألا ىلع حجرتيف «هجو لك نم مئاق ةعنصلا يف هقحو
 .ةعنصلا ثدحأ هنأ ثيح نم لب روطخم هنأ ثيح

 كلاملا قح اهنع عطقني ال اًهإف .مكحلا يف بصغلا لئاسم رئاس فلاخت لئاسم ةدغ هذه :خلإ ةّضف بَّصغ ولو

 ةاشلا يف امأو شي ةفينح يف دنعف ةضفلاو بهذلا يف امأ «لئاسملا رئاس فالخب اضيأ تاريغتلا كلت دعب

 ءاقبلف ؛ةروص انآ ؛ئيعمو ةروص هجو ل اك نم امهيف قاب نيعلا نأ :: ك ةفينح يبأ دنع نييلوألا هجوو «ق ةافتالابف

 نيثوزوم امهوكو ةيبمتلا وهو ىلضألا ئعملا نألق ؛نيعم امأو ءةضفو ااا نسي تالو تارا نأل ؛مسالا

 ةحوبذم ةاش :لاقي قاب حبذلا دعب اهمسا نأ : لكلا دنع ثلاثلا هجوو ءامهيف نزولا رابتعاب ابرلا هيف یرح قاب

 لو رغلا وه امهدصاقم مظعم نإف «هجسدف الزغ وأ «هلزغف انطق بصغ اذإ :سايقلا اذه ىلع و «ةيح ةاش : لاقي انفك

 "ندعملا" ناخ ارق دعو ووفقا لوصقو :لصح دق جسنلاو

 لعفب ةبوصغملا نيعلا ريغتي نأ :لوألا :رومأ ةثالث كلاما قح عاطقنا يف رثؤملا نأ :لصاحلاو :لإ ْعطَقْنَي ل

 ؛نهدلاب نهدلا طلخك زييمتلا عنمب ثيحب بصاغلا كلم. طلتخي نأ :يناثلاو ءاهعفانم مظعأ و اهمسا ل

 دحجوت مل ةرثؤملا دولا مقشر ؛اهيلع ىببف ءانبلا بصغ اذإ امك جرخي نكل زييمتلا نكمي ثيحب طلتخي نأ :ثلاثلاو

 . ندعملا" يف اذك كلاملا قح اهنع عطقني الف ؛لئاسملا كلت يف

 سيما يهو :هيبحاصو ةفينح ي نع تيور يلا لوصألا لئاسم :ةياورلا رهاظب دارملا :ةياورلا رهاظ

 - بتكلا هذه تيم امنإو ؛"ريبكلا ريسلا"و "ريغصلا ريسلا"و «"ريبكلا عماجلا"و ؛"ريغصلا عماح ا" و ؛"تادايزلاو"



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ل ا دعب ب وِصغملا دبعلا رهظ ول :لاق اذلو «تانومضملا ةلاسم :اذه نم ع رفتبو

 ذحأ ام در كلاملا ىلع ُبحاولاو «كلاملل اكلم ديلا ناك بيصاعلا نع لاق لالا

 ّ .دبعلا ةميق نم

 "اقول ١ :ةاعوف ءاضقلا اأو

 نمض اًهكلهتساف ةطنحب زيف بصغ سک وعمو ةروض بجاولا لثم ميلست :هنم لماكلاف

 .تايلثملا عيمج يف ٌمكحلا كلذكو عمو ةروص لوألل ًالثم ىّدوملا نوكيو «ةطنح زيفق
 صا سا | نسخ وا

 تكلهف ةاش بصغ نمك يعم لئاعو ةروص بحاولا لثام ال ام وهف .*صاقلا اأو
 بج اولا كب

 .ةروصلا ثيح نم ال علا ثيح نم ةاشلا لث ُميقلاو اهتميق نمض
 ةكلاشا ةب

 أ ةرتاوتم امإ يهف «هنع تاقثلا ةياورب ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا نع تيور األ ؛ةياورلا رهاظب =
 رفت والا ديف هيف عنص اذإ بوصغملا نأ نم مدقت ام يأ :اذه نم ٌعرفتيو ١[ 58 ص :يفاشلا].ة ةروهشم

 اندنع بصاغلا كلم يف لخديو كلاملا كلم هنع لوزي ىح «كلاطاك بوصغملا لعجيو هتعنص ربتعي ءاشحاف

 تغ اشا او ريقت اذ] بوصغملا نإف «تانومضلا ةلأسم 1٠] لز :يشاوحلا ةدمعإ :كلي يعفاشلل فالح

 .هدنع بوصغملا نامض و ءاندنع هتميق بصاغلا ىلع

 نمشلا هببسل فلتخي ال :يأ «هب دتعي توافت الب قاوسألا يف لثم هل دجوي ام لك :يلثملا فيرعت :تايلثملا عيمج يف

 ريعشلاو ةطنجلاك تاليكملا يهو ١١3[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .يميقف كلذك سيل امو «يلثم وهف

 ءاهداحأ نيب توافتلا ةلقل ؛ضيبلاو زوحلاك ةبراقتملا تايددعلاو ءامهوحنو ةضفلاو بهذلاك تانوزوملاو ءامهريغو

 «ةلاغ ال ةميق ناتوافتي اذهو هوحولا عيمج نم ابو لئاع ال ا نإف ؛بايثلا و تاناويحلا لثمف تايلثملا ريغ امأو

 توافتلل ئعمو ةروص ةلئامملا ةياعر رذعتل ؛يلخملا ريغ يف نيعلا كاله دنع ةميقلا تبجو اذلف «ناويحلا كلذكو

 ."ندعملا" ف اذك ىلوأ تناكف الصأ هيف توافت ال نعم لثم وهف ةميقلا امأو ءاهلاثمأ نيب شحافلا
 نع رجعلل تاف دق ةروضلا ف هقح نأ الإ ءاعيج ئعللو ةروصلا قف قحتسملا قح نأل ؛ةاشلا ةميق يأ :اهتميق ّنمض
 .هتميق تيم اذلو ءاهماقم موقتو ةيلاملا يف ةاشلا لداعت األ :لإ ُةَميقلاو .ةميقلا يهو نعل يف هقح يقبف ءءاضقلا



 ءاضقلا و ءادألا يف لصف > ١١م هللا باتک يف لوألا ثحبلا

 .لماكلا ءاضقلا يف لصألاو

 يديأ نع كلذ عطقنا هذب ق َكلَهَف الغم بصع اذا لس ةفينح وبأ لاق اذه ىلعو
 يلثملا ءيشلا

 دنع ٌرهظي امنإ لماكلا لثملا ميلست نع زجَعلا نأل ؛ةموصخلا موي هتميق نمض سانا

 معو لك نم لقال لره رولا واف اان ا لق ا وقل

 .لخملاب هيف ءاضقلا باجيإ نك ال يعم الو ةروص ال هل لئم ال ام اًمأف

 ,رذعتم لثملاب نامضلا باجيإ نأل ؛فالتإلاب نمضت ال َمفانملا نإ :انلق ىنعملا اهو

 كن فسوي وبأ لاقو :لإ ةفينح وبأ لاق .نيعمو ةروص قحتسمل قح ةياعر هيف نإف نعم و ةروص للاب ءادألا يأ :لماكلا

 ةرابتعا نم ىلوأ نامضلا ققحت تقو نومضللا ةميق رابتعاف ةموصتخلاو نامضلل بجولملا وه هنأل ؛بصعغلا موي هتميق نمضي

 ةميقلا ىلإ راصي امنإو لثملا وه بحاولا نأل ؛سانلا يديأ نع عاطقنالا موي هتميق نمضي :.. دمحم لاق و «ةموصخلا تقو

 . ندعملا ف اذك سانلا يديأ نع عاطقنالا دنع ققحتي امنإ زجعلا و ىهنع رجعلا دنع

 هل ةميق ال ام امأو :ةميق هل وأ لثم هل اميف رصاقلاب وأ لماكلا لئملاب نامضلا بجو امنإ يعي : باجيإ نكمي ال

 هذه دعب ركذ امك ةروص هل لثملاب عرشلا دري نأ الإ يعم الو ةروص هل لثم ال هنأل ؛مثإلاب الإ نمضي الف

 ءاضقلا باجيإ نكمب ال نعم الو ةروص ال هل لثم ال ام نأ لحأل يأ :ىنعملا اذهو ."لوصفلا" يف اذك لئاسملا

 مرغيف «هلامعتساب صقني نأ الإ نمضت ال :اندنعف ءاهيف فلتخم ةلأسملا اذه :2! ادلق ."لوصفلا" يف اذك هيف

 بجي الثم رادلا نكس نإ :كلام لاقو «دمحأ لاق هبو لثملا رجأ بجيف ءاهنمضي :.2 يعفاشلا لاقو ؛ناصقنلا

 ١٠١١| ص :يشاوحلا ةدمع| .هيلع ءىش الف اهلطع نإو «لخملا رجأ

 ةبادلا بكر يو دبعلا ةمدختسي نأب ةبوصغملا نايعألا لمعتسي نأ :عفانملا فالتإ ةروصو :فالتإلاب نمضت ال

 نم اهلثمب نامضلا باجيإ نأل ؛اهتميقب الو اهلثم ال فلتملا ىلع افامض بجي ال هنإف «تيبلا کسيو ةبوصغملا

 دبع ةهتعقنم لام ل هاشم ةعفنم إف ءافايعأ توافث بسح ىلع |ريثك اتوافت ت وافتي عفانملا نأ ۽ ردعتم عفانملا

 ؛رخآ دبع ةعفنم لثاعب ال الثم دبع ةعفنم نإف ءافايعأ توافت بسح ىلع اريثك اتوافت توافتت عفانملا نأل : رذعتم

 . ندعملا" يف اذك نيتعفنملا نيب توافتلل



 ءاضقلاو ءادألا يف لصف ١ هللا باتک يف لوألا ثحبلا

 5 اذإ امك نعم الو ةررويض ال ةعفنملا لئامت ال نيعلا نأ ؛كلذك نيعلاب هباحيتإو

 هيلع بجي ال كلاما ىلإ بوصغللا در مث ارهش اهيف نكس ١ راد وأ ارهش هّمدحختساف ادبع

 .ةرخآلا راد ىلإ هؤازج لقتتاو او هل ًامكح مثلا يقبف ىب يعفاشلل ًافالخ عفاملا نامض

 لتقب الو «قالطلا ىلع ةلطابلا ةداهشلاب عضبلا عفانم نمضت ال :انلق ىعملا اذه
 ائيش جوزلل نمضي ال ناسنإ ةحوز ئطو ول ىتح ءطّولاب الو «ريغلا ةحوكنم

 اهزارحإ نكمي الف «نينامز ىقبت ال ضارعأ عفانملا نلف ؛ٌنيعم امأو ءهرهاظف ةروص امأ :±إ لثامت ال َنيعلا نأل

 ةميقلا وه يونعملا لثملاو «ةميقلاب نامضلا باجيإ هيف نكمي ال موقتي ال امو ءاهيوقت نكمي ال اهزارحإ نكمي ال امو
 انلو «ةراحإلا يف امك اعرش ةموقتم اهنأل ؛عفانملا نامض هيلع بجي هدنع نإف :هكلي يعفاشلل افالخ .اولاق اذك

 يف ثدحت مل ذإ ؛اهكلميف ةناكمإ يف اهثودحل بصاغلا كلم ىلع تلضحف :ىقبت الغ ضارعأ اففإ :لوألا :هوجو
 امو ام ءاقب ال األ ؛ةفلتمو ةبوصغم نوكت نأ حلصت ال عفانملاو بصغلا وه :نامضلا ببس :يناثلاو .كلاملا دي

 لئامت ال يهو ةلئامملاب طورشم نامضلا نأ :ثلاثلاو .نمضت الف ءاقبلا امهدروم ذإ ؛هفالتإو هبصغ روصتي ال ىقيي ال

 دقعب اهموقت امأو «هب عفتنملاو عفتنملا يف شحافلا فالتحالل عفانملا لئامت الف نايعألا ءاقبو اهئانف ةعرسل نايعألا

 فلتملا نكي مل اذإف :مثإلا ىقبف ."لوصحلا" يف اذك نيلفاغلا نم نكت الو هظفحاف ءاهددعي الف ةرورضللف ةراحإلا

 ٠١١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .خلإ مثإلا يقب عفانلا فالتإي انماض
 رهملا ءادأب هيلع يضاقلا مكحف لوحدلا دعب هتأرما قلط هنأب نالجر دهش اذإ نعي :لإ ةلطابلا ةداهشلاب

 ..كن يعفاشلل افالح اندنع ائيش انمضي مل ةقرفلاب ءاضقلا دعب نادهاشلا اعجر مث «قيرفتلاو

 اهئطو اذإ كلذكو «ج وزال ائيش لتاقلا نمضي م رخآ لحرب هتجوز لحجر لتق اذإ يأ :خإ ةحوكنم لتقب الو

 يف رقعلا بوجو نأ :وهو «مهوتل عفد :خلإ ئطو ول ىتح ٠١7[ ص :يشاوحلا ةدمع].عضبلا عفانم نمضي ال
 ىلع لدي ال رقعلا بوجو نأ :هنايبو "وع" هللرقب هعفدف «عضبلا عفانم موقت ىلع لدي ةجوزلل ةروصلا هذه

 رقعلا ناك املف «ةكولمم عضبلا عفانم نأل ؛جوزلل ناكل عضبلا عفانمل ةميق رقعلا ناك ول ذإ ؛عضبلا ةعفنم موقت

 ولخي ال كلملا ريغ يف ءطولا نأ لجأل بجو رقعلا نأل ؛عضبلا ةعفنم موقت ىلع لدي ال رقعلا بوجو نأ ملع ةجوزلل

 ةيدلا ال عضبلا لدب :ءيشلا نم دارملا :ائيش .لوصألا بتك يف اذك لحما مارتحال رباج رقع وأ ءرجاز دح بوجو نع
 ]1۲ ص :يشاوحلا ةدمع] .بحاو هنإف ءصاصقلا وأ



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 بحيف ًاعرش هل ًالثم نوكيف «ٌیعم الو ةروص هلئامي ال هنأ َعَم لثمب ٌعرشلا َدَرو اذإ الإ

 اا .يعرشلا لكلاب راق
 دلاو «موصلا لثم ينافلا خيشلا قح يف ةيدفلا نإ :انلق ام هثيظنو

 .امهنيب ةمباشم ال هنأ عم سفنلا

 : يهنلا يف لصف
 .ملظلاو بذكلاو «رّمخلا برش و انزلاك :ةيسحلا لاعفألا نع يم :ناعون ْىِهَنلاَو

 يف اذك ءاضقلا باجيإ نكمي ال نعم الو ةروص ال هل لثم ال امأف :هلوق نأل ؛ءانثتسا اذه :للإ َدَرو اذإ الإ
 ص :يفاشلا].يافلا خيشلا قح يف ةيدفلا هللا قوقح يف لوقعم ريغ لثم. ءاضقلا ريظن يأ :هّريظنو ."ندعملا'

 ال ذإ ؛لقع هكردي ال دويل ةلباقع. ةيدفلا نإف «لوقعم ريغ لثم. ءاضقلا ريظن اذه :لإ ّقح يف ةيدفلا ١
 ملف «هعابشإ ةيدفلاو سفنلا عيوحج موصلا نأل ؛ئعم الو «نيع ةيدفلاو ضرع موصلا نأل ؛ةروص ال امهنيب ةلثام

 الف لذتيم كلام يمدآلاو لذتبم كولم لاملا نأل ؛ةيدلاو لوتقملا سفنلا نيب اذكو ااف الغم ةيدفلا نكي

 مالسإلا رخف لاقو ,"ندعملا" حيضوت اذه قطيعبلا قرط ىف رج زجعلا ةمم“ ةيك ولمملاو ةردقلا ةم“ ةيكلاملا ذإ ؛نالئامتي

 لكل ةيدفلا هذهو «ةيدفلاو موصلا نيب اعرش ةلثامملا تبثي موصلا ماقم ةيدفلا ع رشلا ماقأ اذإو :"ميوقتلا" حرش يف

 نع رجعي يذلا ينافلا خيشلل ريعش وأ رمت نم ع اض وأ ةبسينزوأ تفرمت وأ ةقيقد رب خرم عاص فضلا: :وه موي
 "ال" ةملك نوكت نأ ىلع هنوقيطت ال :يأ ةيآلا نيكسم ماَعط اه رق َنيذلا ىَلَعَو :ىلاعت هلوقل «موصلا

 .ىهتنا ينافلا خيشلا ىلع لديل ةقاطلا نوبلسي يأ بلسلل ةيفاةزمحلاب وكت وأ ةردقم
 وهو :ليقو «هنود وه نم لقلب اق اتتا یک ةليسلألا لهأ حالطصا فو ةغل عنملا وهو :يهتلا يف

 رمألا بجوم يف مهفالتخا بسح ىلع هبجوم يف اوفلتحاو «ءالعتسالا ليبس ىلع لعفت ال :هريغل لئاقلا لوق
 ءسأيلاو ريقحتلاو «داشرإلاو «ةقفشلاو ءاعدلاو ةبقاعلا نايبو «ةهاركلاو «يرحتلاك ةريثك ناعم يف هلامعتسال

 ."لوصفلا"يف اذك ميرحتلا ةبجوم نأ :راتخملاو «قافتالاب ةهاركلاو ميرحتلا ريغ يف زاحب هتغيص نكل
 نيمولعم اناك امُهإف ؛رمخلا برش و ءانزلاك ع عرشلا ىلع اهققحت قوتي الو اس فرعت قل أ يهو :ةيسحلا لاعفألا

 ينعي ةيسح لاعفأ اهفإف :لإ رّمخلا بْرُشو انزلاك .عرشلاب ريغتي الو ءامهاح ىلع نيتيقابو «عرشلا دورو لبق ةيهام

 .عرشلا ىلع اهدوجو فقوتي الو «ملعي ال نمو عرشلا ملعي نم دنع اسح ققحتي



 ا ناکا رحنا موي يف موصلا نع يهتلاك :ةيعرشلا تافّرصتلا نع يهو

 .نيمهردلاب مهردلا عيبو «ةهوركملا

 هتيم نوكيف يهنلا هيلع َدَرَو ام َنيع وه هنع يهنملا نوكي نأ :لّوألا عونلا مكحو

 .الصأ ًاعورشم نوكي الف ءاحيبق

 انصح ويه نركب «يهنلا هيلإ فيضأ ام ريغ هنع يهنملا نوكي نأ :يباثلا عونلا مكحو
 هنع يهنملا ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا

 مسن لهر مرسل اكرم رغابلا توكيو .هريغل احيبق هسفنب

 ءاعرش سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلاو «ةينلاو تقولا هيلع ديز مث ؛كاسمإلا :ةغل موصلا نإف :موصلا نع يِهّنلاك
 طورشو «دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلاك ناكر ألا يه ءايشأ عرشلا يف اهيلع ديزو ؛ءاعدلا :ةغل ةالصلاو

 ءايشأ يوغللا نيعملا ىلع ةراحإلاو عيبلا يف ديز اذكو «ةينلاو ؛لابقتسالاو «ةروعلا رتسو «ثدحلا نم ةراهطلاك

 عرشلا ىلع تفقوت اهنأل ؛ةيعرش ارومأ ءايشألا هذه تناكف لحما ىلإ اهضعبو 2 ىلإ اهضعب عجري ةيعرش
 . "ندعملا يف اذك

 مركأ خيشلا ةيشاح] .رحلا عيبو ةراهط ريغب ةالصلاك اعرش هنيعل حبق ام عونلا اذه قحليو :اعورشم نوكي الف
 يف حبقلا ىلع لدي يهنلا نأل ؛دحأل هيف فالح ال اذهو ءافضو الو اتاذ ال يأ :الضأ ١[ 7 ض :يودنلا
 هريغ يف نعمل ًاحيبق ريصي ذكتيحف هفالخ ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ «هنيعل حبق ام وهو لماكلا ىلإ هفرصنيف «هنع يهنلا
 يلا يهانملا نم كلذ ريغو دحاو لعف يف يشملاو ءايسارك باودلا ذاختا نعو ؛ضيحلا ةلاح يف ءطولا نع يهنلاك
 .ءايشألا هذه نيعب ال ةقفشلاو ىذألا نعم. اهنع يهنلا ىلع لد دق ليلدلا نإف «ةيسحلا لاعفألا نع تدرو

 عيبلاو «ضئاحلا ءطوك 5 هرواج نعمل حيبق وه ام هنم عون :نيعون عونتي مسقلا اذهو :ئباثلا عونلا مكحو

 موي موصو ءابرلاك افصو هب لصتا نعمل حبق وه ام هنم عونو .ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلاو «ةعمجلا ناذأ دنع
 عونلا اذه ةيفنحلا دنعو «ليلدب الإ (هنيعل حبق ام وهو) لوألا مسقلا ىلإ عونلا اذه تي يعفاشلا قحلأو ءرحنلا
 ١١7[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ليلدب الإ (هريغل حبق ام وهو) يناثلا مسقلاب قحلي

 يهنملاف ؛"مايألا هذه يف اوموصت ال الأ" ::3ع هلوقل ؛هنع يهنم رحنلا موي يف موصلاك :خلإ هيلإ فيضأ ام ريغ

 ."اناصع دقف ةوعدلا بجي مل نم" :التلع هلوقل ؛هنع يهنم ضارعإلا نإف «ىلاعت هللا ةفايض هنع ضارعإلا وه هنع



 يهنلا يف لصف ظ 7 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 داريو - ی ر تافرصتلا نع يهنلا : : كلج الح انياحصأ لاق اذه يا

 يبا

 يه ىلإ 1 و اک ني ا دا 5 لاعفألا ق قراف هبو لا

 .يسحلا لعفلا نع دبعلا زجعي ال فصولا اذهب هنأل ؛زحاعلا
 ف ا مع

 «رحنلا موي موصب رذنلاو «ةدسافلا ةراجإلاو ءدسافلا عيبلا مكح :اذه م و

 ت يهنلا دورو عم ةيعرشلا تافرصتلا روص عيمجو
 ةيعرشلا تافرضصتل

 رابتعاب ةضقن بحجيو عيب هنأ رابتعاب ضبقلا دنع كلملا ديفي دسافلا عيبلا :انلقف

 ف رخ يك
 دساقلا طرشلا وهو

 يهنلا نأ : ب انباحصأ لاق «هريغل | اسيا ةت اتسم قو لاا فاق فا نق يهنلا نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 يذلا وهو ا مسقلا ىلع ع عقب «تالاماعملا وأ تادابعلا رئاسو عيبلاو موصلاو ةالصلاك ةيعرشلا لاعفألا نع

 اعورشم نكي مل نإو اندنع هلصأب ًاعورشم يهنلا دعب هنع يهنملا ىقي د يح افصو هب الصتم هريغل هيف حبقلا نوكي

 نأ ؛اروضتم نكي مل اعورشم قي ملول يهنلا دعب يعرشلا فرصتلا نأل خا ارجاع دبعلا ناك .مهفاف ةرفص وب

 هوجولا روصتم نكي مل اذإ اعورشم ناك اذإ نوكي امنإ وهو ؛عرشلا ثيح نم نوكي امنإ يعرشلا لعفلا روصت
 لوق ةلرقت هنأل ؛لاغ عراشلا نم وهو (حيبق زجاعلا يكو ءزجاعلل ايش هنع يهنلا نوكيف ؛ديعلا رودقم نوحي

 دحوت اهنأل ؛حبقلا ةفص عم لاعفألا هذه ققحت نكمأ هنأل ؛ةيعورشملا دمتعي ال هروصت نأل :2 ! ُدبعلا زجعي ال

 ؛عرشلا ىلع اهققحت فقوتي الو اسح فرعي ام :ةيسحلا لاعفألاب دارملاو «حبقلا ببسب اهدوجو عنتمي الف ءاسح

 لتقلاو انرلاك كاا هب ريغتي ع رشلا دورو دعب اشضاح ىلع ةيفاب عرشلا لبق ةم ولعملا اهيناعم ناوكي ام :ليقو

 - ."ندعملا' يف اذك كلذ ريغو رمخلا برشو



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 e e ريغلا _ " هيدي «تاکر شم حک ل فدل اذهو
 ت وملا وأ قالطلاب

 ءيشلا نع عضبلاب عاتمتسالا

 يلا ىلع ها لج ا < بیس ل e رسا

 هنغ ىهنملا ف

 ديو ahd يوي الحس نوع سرد وق ARE eg Ê :دسافلا عيبلا مكح -

 «دسافلا طرشلاو ضوعلا نع يلاخلا لضفلا وهو «عيبلا ريغ يف نعمل درو هيف يهنلا نإف ؛كلذ ريغو «طرشو
 .هلحم يف هلهأ نم لوبقو باجيإ هنأل ؛ع ورشملا لصأ هب مدعني الف

 ىلع ادئاز ارمأ ناكف «دساف طرشب كلذ نم لتخي الو «هلح يف هلهأ نم ردص لوبقو باجي هنأل :خ ! كلملا ديفي

 ضقنلا بحاو ناك اعرش امارح ناك امل نكل «كلملل اديفم ناكف «هلصأب ايعرش ادقع دسافلا عيبلا ناكف «دقعلا

 ضقن باوح وأ «دسافلا عيبلا مكح عيرفت ىلع دري لاكشإ باوح اذه :خإ حاكن فالخب اذهو .عرشلل اقح

 تاكرشملا حاكن نأل كلذو ةةيعورشملا ءاقب يضعقي ةيعرشلا لاعقألا نع : يهنلا نأ نيعأ روكذملا يلكلا ىلع دري

 :ىلاعت هلوقل ؛هنع يهنم بألا ةحوكنم حاكنو تاک لا ارح الرف :ىلاعت هلوقل ؛هنع يهنم

 :ىلاعت هلو كلو ءلصأ ًاعورشم قيل هنأ عم يعرش لعف حاكتلاو «ةيآلا رک وابا 7 ك ام اوُحكنت الو
 نأل ؛اهريغو مراحما حاكن نع يهنلا نيعم يف ءس َن رم َُتاَنصْحُملاَو# :هلوق ىلإ کنم يلع تمرح#

 لع هلوقل ؛هنع يهنم دوهش ريغب حاكنلاو ءريغلا ةحوكنم نعم يف ريغلا ةدتعمو ءعنملا عع. امهنم لك يهنلاو ميرحتلا
 يف فلخلا مزليف عقي دقو ءدوهش ريغب حاكنلا عقي ال نأ مزلي الو «يهنلا نعم. يفنلا نألو «"دوهشب الإ حاكن ال"

 ةمرحلا ثابثإ نكمأ اميف وه امنإ ةيعورشملا ءاقبب لوقلا نأب باجأف «قافتالاب همالك يف فتنم وهو عراشلا مالك

 امهو فرصتلا ةمرح يهنلا بجومو «فرصتلا لح حاكنلا بجوم نأل ؛كلذ نكي مل انههو «ةبحوم ةيعرش عم
 ؛ةيعورشملا ءاقب يضتقي ال يفنلاو «خسنلاو يفنلا ىلع روكذملا يهنلا لمحيف ءامهنيب عمجلا لاحتساف «نايفانتم

 كرتي وأ هرايتخاب يتأي نأ نيب ىلتبم دبعلا نوكيل لعفلا روصت ءاضتقا ةرورض يفنلا يف مزلي امنإ اهءاقب نأل
 ."لوصفلا" يف اذك مهفاف يفنلا يف ءالتبا الو «هرايتحاب

 :#ك0 هلوقب يفنم هنأل ؛دوهش ريغب حاكنلا ةهج نم ضارتعالا مكحملا انلصأ ىلع مزلي ال يأ :دوهش ريغب حاكنلاو

 كلذ نوكيف «خسنلاو يفنلا نود يهنلا يف انمالك ناكو ءايف ال اخسن ناكف «نيطق رادلا هاور "دوهشب الإ حاكن ال"

 .ربخلا قدص ةرورض اهعافتنا بجوي لب «ةيعورشملا ءاقب بجوي ال كلذو «'رادلا يف لحر ال" :كلوقك همدع نع ارابخإ



 هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 يف ءوصتلا ردت ول هنأ سيا «فرصنلا مريو كللل ت د نا اهني نبا نجما دقو
 دع تحمر دحو ة كللملا كر

 و رلا رعي اهيل كلم لقي بسلا قالغ

 هنأل ؛هرذن حصي قيرشتلا مايأو ءرحنلا موي موصب رذن اذإ :دأ» انباحصأ لاق اذه ىلعو

 .عورشم موصب ردن

 ةفورشم ر 2 و والا ي ر و ؛ةعورشم ةدابعب لن هنأل 1 ١ تاق الا ف ةالصلاب كن ول كللذك

 هذه يف لقتلا يف عرش ول :انلق اذهو ءاعورشم فّرصتلا ءاقب بحوي ىهنلا نأ انركذ ال
 ةع شبل لاعفألا نع 5

 ع ورشلاب هنزل تاقوألا

 نأل ؛يهنلا ةقيقحب لمعلاو «ةيعورشملا ءاقبب لوقلا هيف نكمي ثيح عيبلا فالخب حاكنلا نأ نئ :خإ نكمأ دقو

 اق تبثي عيبلا يف لحلاو ؛كلملا ال لحما داضي امنإ مترحتلاو «هداضي ال معرحتلاو ا كلمل عرش امنإ عيبلا

 .رانملا حرش يف اذك ميرحتلا هداضي الف

 لاقو «يصاعم ا رئاسل وه امك هب رذنلا حصي مل عورشم ريغ مايألا هذه يف موصلا ناك ولو :خ! موصب ٌرذن هنأل
 ؛"ىلاعت هللا ةيصعم يف رذن ال" :تِلَع لاقو ؛ةيصعم يهنلا نأل ؛ءيش همزلي الو ؛هب رذنلا حصي ال :يعفاشلاو رفز

 ناكف ةقمرب اتق ةلضاب اعورتم ةف يهنملا نوكي نأ يضتقي ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا نأ ررقت دق :انلق

 «ايألا هذه يف رطفي نأ في اذهو «هلعفب لصتي امنإف ةيصعملا فضو امأو «هلصأب عورشم وه اع ارذن هب رذنلا
 مزتلا امك هادأ هنأل ؛ةدهعلا نع جرح مايألا هذه يف ماص ولو ؛ةيصعملا نع صولخلا لصحيل رخآ مايأ يف ىضتقيو

 ."ندعملا" يف اذك

 رحنلا موي يف موصلاب رذنلا حصي اک ةعورلا تاقوألا يف ةالصلاب رذنلا حصي يأ :لإ ةدابعب رذن هنأل

 كيقولا نأ وسو هقيسوب ةيماف:ةةدايعلل اس افرق اندك قا تاقوألا تاس ىس كال هلأ حيحص :يأ

 اهكولدو ءسمشلا عولط دنع ةالصلا نع ىف هك ىبلا نأل ؛ةنسلا هب تءاج امك ناطيشلا ىلإ بوسنم

 :ةياور فو ."اميورغ دنع الو «سمشلا عولط دنع يلصيف مكدحأ يرحتي ال" :55 لاقو ءاميورغو ءاهاوز يأ

 الو «بيغت ىح ةالصلا اوعدف سمشلا بجاح باغ اذإو «زربي يح ةالصلا اوعدف سمشلا علط اذإ" :لاق

 . ناطيشلا يرق نيب علطت اهنإف ؛اهورغ الو سمشلا عولط مكتالصب اوذاحت



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ارا قابلا تلح ّح ربص ول د د ماا مورال مزالي سيل مارخا باكتراو

 هنإف «ديعلا موي ًموص قراف هبو «ةهاركلا نودب مامتإلا هنكمأ اهكولدو اهيورغو سمشلا

 .مارحلا باكترا نع كلفني ال مامتإلا نأل ءا دمحمو ةفينح بأ دنع مزا ال هف عرش ر
 :ىلاعت هلوقل ؛ىذألا اا ٍامابرق نع يهنلا نإف «ضئاحلا ا :عونلا اذه نمو

 نهوُبرقت الو ٍضيِحَملا يف اسلا اولزتعاف ى ٌوُم لق ٍضيِحَمْلا نَع ر

 ةأرما ا لحتو «ئطاولا ناصحإ هب تثيف ءءطولا اذه ىلع ماكحألا بترتي :اناق اشو

 مازتلا هيفو «عورشلاب مامتإلا موزلب لوقلا حصي فيك :لاقي نأ :وهو ؛ردقم لاوس باوح :خإ مارحلا ياكتراو
 قراف ةهاركلا نودب ةالصلا يف مامتإلا نكمي هنأ :انركذ ام. يأ :خ2! قراف هبو ."لوصفلا" يف ا مارحلا باكترا

 همزلي ال رحنلا موي يف موصلا يف عرش اذإف ءرحنلا موي موص يف عورشلا نم تاقوألا هذه يف ةالصلا يف عورشلا
 يف امك موصلا يف مامتإلاو ءاضقلا همزلي هنأ فسوي يبأ نعو «ةياورلا رهاظ يف ءاضقلا همزلي ال هدسفأ اذإو «مامتإلا

 ويلا كلذ يف برشلاو لكألا نع ضارعإلا نودب مامتإلا هنكمي الف مويلاب ردقم موصلا نأ :قرفلا هجو «ةالصلا
 فرظلاو ءاهفرظ هنأل ؛تقولاب دجوت ال اهإف ؛ةالصلا فالخب :ةهاركلا نودب مامتإلا هنكمي الف «هوركم وهو

 ىف ارثؤم: كتقولا داسف نك الق اه رواج تاقولاو ةةمولعم لاا تسرق ةالسلا لب. فورظلا دال قال رأت ذل

 ."ندعملا" يف اذك ربدتف اهداسف

 اعورشم نوكي الف هنيعب احبق يضتقي ةيسحلا لاعفألا نع يهنلا نأ هيلع دري لاكشإ باوج اذه :خإ عونلا اده نمو

 ماكحألا تبثت انهو ؛يهنلا دعب اعورشم ىقيي هنأ عم يسح لعف ءطولا نأ وهو «هفصوب الو هلصأب ال يأ الصأ
 بهذ ول نوح هنيع يف نيعمل ال ىذألا نعمل يهنم هنكل ايسح ًالعف ناك نإو ضيحلا ةلاح ءطولا نأب باحأف «هب ةيعرشلا

 ."لوصفلا" يف اذك لوألا عونلا مكح نم ءانثتسالا ةلزنمب اذه ناكف «هنيعل امارح نوكي الف طولا زاج ىذألا

 .طيخلل طيخماك ضيحلل ضيحلاو ,ضيحلا يأ ضيحلا يف يمور قت ًالوإ» نهوبنتحاف يأ :ءاَسَنلا اوُلْزمْعاَف
 .هريغ يف نعمل لب هنيع يف نعمل ىهنم ريغ هنأل ؛ءطولا اذه ىلع ةعورشملا ماكحألا بترتي امنإو :ماكحألا بترتي

 © ءًالالح الود ةرساب لعد دق املسم اغلاب القاع ارخ نوكي نأ مجرلا ناصخإو ىحرال يأ :ءيطاولا ناضخإ



 6 نيكمتلا نع تمت ولو فاو ةدعلاو رهلا مكح هپ تو ؛لوألا جورلل

 رت قانت هي لعفلا ةمرحو «ةقفنلا کشا داف is ةزشان تاك قادصلا

 د سصوقب دايطصإلاو «ةبوصغملا هايملاب ءوضولاو ‹«ضئاحلا قالطك ماكحألا
 ةحصلا ۾ و ماكيحأ

 هنإف عادنلا تقو ف عيبلاو (ةبوصغملا ضرألا 52 ةالصلاو «ةب وصغم ا حبذلاو

 برا يلح السنا مع افرا دعت ىلع مكمل برا

 نم قسافلا نإ وو :یلاعت ارت قالا لاا انع زايغابو

 دلجلا نود محرلا هدح ناك كلذ دعب نز ول نح ضئاحلا ريغ ءيطو اذإ امك انصخم ناك ضئاحلا عيطو اذإف =

 ةلاح يق اه لحد رخآ جوز اهجوزتف تاقيلطت تقام ةقاطم ةآرلل تناك اذإ يعي :لإ لحتو ."ندعملا" يف اذك

 1 .لوألا جوزلل لحت اهقلطو ضيحلا
 بحب اذك و ءاهقلط ول ءطولا اذهب ةدعلا بحت اذكو ءالماك ءطولا اذهب ج وزلا ىلع رهملا بجي هنإف :لإ رهملا مكح

 ريغ يف تئطو ام دعب تعنتما ول امك ةقفنلا قحتست :كي ةفينح يبأ دنعو :امهدنع ةزشان تناك .ةدعلا هذهي ةقفنلا

 .هنيع يف نعمل يهنم ريغ هنأل ؛ءطولا اذه ىلع ةيعورشملا ماكحألا بترتت ءطولاب نكمتلا نع ضيحلا ةلاح

 5 نأ حلصي الف مارح ةروصلا هذه يف ءطولا نإ :لاقي نأ :وهو «ردقم لاوس باوج :خإ لعفلا ةمرحو

 هب يعفاشلا لاق امك ةيصخضو مارس وه اق لاني اللف تمار و اةنيعن ع وربشم لا مكا ذإ ؛ةعورشملا ماكحألل ًاببس

 اها ناك نإو هنإف :ضئاحلا قالطك ."ندعملا" يف اذك اعرش ماكحألا توبث يقانت ال لعفلا ةمرح ناب باحأف

 تاقالطلا رئاسك ماكحألا نم اهريغو ةدعلا بوجوو «ةقرفلاو ةمرحلا نم ةيعرشلا ماكحألا هيلع بترتي هنكل

 سمو ءةالصلا ةحابإ نم ةيعرشلا ماكحألا اهيلع بترتي هنكل امارح ناك امي ءيضوتلا نإف :لإ ءوضولاو .اعرش

 ماكحألا هيلع بترتي هنكل امارح ناك نإو سوقلا ذمب دايطصالا نإف :خإ سوقب دايطصإلاو .امهريغو فحصلا

 ناك نإو نيكسلا اذهبي حبذلا نإف :خإ حبذلاو ."ندعملا" يف اذك امهريغو كلملا ةدافإو ديصلا لح نم ةيعرشلا

 .هريغو حوبذملا لح هيلع بترتي هنكل امارح

 بقل هركت اهتكل ةالصلا زاوح اهيلع بترو هنكل امارتح ناك نإو ةبوضغملا ضرألا يف ةالصلا نإف :لإ ةالصلاو

 د رب و يي ويسب و و اک کب لإ عيبلاو .ةرواج

 لعفلا ةمرح نأ يأ :±إ رابتعابو .مهفاف نذإلا نودب هلامعتساو «ريغلا كلم لغش ىلع اهامتشال روكذملا رومألا

 . ندعملا" يقف اذك ةيعورشملاءاقب ىنطغقي ةيغرشلا تافرصتلا نع يهنلا نأ رابتعاب وأ ماكحألا توبث انت ال



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف ۱۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نودب ةداهشلا لوبق نع ىهنلا نأل ؛قاّسفلا ةداهشب ُحاكنلا دقعنيف ةداهشلا لهأ

 لصأ ةداهشلا مدعل ال ءادألا ف داسفل مهتداهش لبق م انإو «لاحم ةداهشلا

 .قسفلا عم ءادأ الو ةداهشلا ءادأ كلذ نأل ؛ناعللا مهيلع بجي ال اذه ىلعو

 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف
 :ًاقرط ضصووصنلاب دارملا ةقرعل نأ ميلغا

 .ليوأ ةقيقحلافا سأل ازار نمل ةقيقتع ناك اذإ ظنفللا نأ ةاهنم تا

 ءاهحاكن يازلا ىلع مرج ائزلا ءام نم ةقولخملا ثنبلا شح اج انؤاملع لاق ام :هلاثم

 ىتأ ول نح اعرش حاكنلا كلذ ررقي نيقساف نيدهاش روضحب ةأرما لجر جوزت ول ىح :قاّسفلا ةداهشب
 لهأ نم امهنأل ؛حاكنلا كلذ ررقي نأ يضاقلا ىلع بجو امهقداهشب حاكنلاب اربخأو يضاقلا دنع نادقاعلا

 لوبق نع يهنل 5 ؛ةيعورشملا ءاقب يضتقي ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا نأ ىلع ءانب يهنلا ىضتقع. ةداهشلا

 لهأ نم هنأ تبثف «ءيشلا كلذ دوجو دعب روصتي امنإ اعلن ءيشلا لوبق نأل ؛لاخم ةداهشلا نودب ةداهشلا
 نأ هيلع دري مث ءاهوبق نع ىهنلا روصتي ال ةداهش ممتداهش نكي مل 1 هنأل :لاحم ةداهشلا نودب .ةداهشلا

 ."ندعملا" يف اذك خلإ لبقت مل امنإو :هلوقب باحأف ؛مهقداهش لبقت نأ يغبنيف ةداهشلا لهأ نم اوناك امل قاسفلا

 ا یارک حملا ف ند وکی سانا ایش نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 نم ةفيفع تناك نأب اهفذاق دحج نمف ةأرملاو ءةداهشلا لهأ نم امهو ءانزلاب هتأرما لحرلا فذق اذإ :هنايب :ناعللا

 تادكؤم تاداهش يه :عرشلا فو «دعبلاو درطلا :ةغللا يف وهو «ناعللا هيلعف فذقلا بجوم.هتبلاطف انزلا

 نأ :ناعللا ةفصو ءاهقح يف انزلا دح ماقمو «هقح يف فذقلا دح ماقم ةمئاق بضغلا يقو «ناعللاب ةنورقم ناعألاب

 نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل نإ هللاب دهشأ :ةرم لك يف لوقيو «تاداهش عبرأ دهشيف جوزلاب يضاقلا ئدتبي

 تارم عبرأ ةأرملا دهشت مث «نييذاكلا ن .م ناك نإ هيلع هللا ةنعل :ةسماخلا يف لوقيو «كلذ عيمج يف اهيلإ ريشي انزلا

 نإ اهيلع هللا بضغ :سماخلا يف لوقتو ءانزلا نم هب نامر اميف نييذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ :ةرم لك يف لوقت

 «صوصنلاب عملا ةدارإ نايب يف يأ :لإ فيرعت يف لصف .ليق اذك انزلا نم هب نامر اميف نيقداصلا نم ناك

 ٠١5[ ص :يشاوحلا ةدمع] .صوصنلاب دارملا نييعت يف وأ



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف ١1 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لحي :كلي يعفاشلا لاقو
 تمرح :ىلاعت هلوق تحت لحدتف ,ةقيقح هتنب األ ؛انلق ام :حيحصلاو

 گر كفه
 (ةقفتلا موزلو «رهملا بوجوو ءءطولا لح نم = ىلع ماكحألا هنم ٌعرفتيو

 اندنع ال ةدنع ۳ ر
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 .ىل وأ ضيضخختا تلا مزلتسي

 ناك E ا را ةا ءال اا ا :لاعت وق ف :هلاثم
 ياسا

 يمنا هلم امك

 ضقان ريغ 8 اا ةلفطلاو مراحملا 2ك ناف : وصلا توف ۴ ف هب اضوضقق

 ةقهارم الو ةاهتشم ريغ

 كلم يمئانتلا يرق حبمأ يف: ءوضول
 ىلإ تاباوسنملا :تاببلاب دارملا نأل ؛كلذو کنار :ىلاعت هلوق تحت لحدت ال األ :خل ! هلي يعفاشلا لاقو

 ناك اذإ ظفللا نأ :انلو «ةداعو افرع هيلإ بسنت ال يازلا ءام نم ةقولخملا نأ ةبير الو «سانلا بطاخت يف صخشلا

 ةيعرشلا ةقيقحلا هب داري نأ لمتحي ظفللا اذهف :ةقيقح هتنب .قبس ام ىلع ىلوأ ةقيقحلاف رخآل ًازاحبو نعمل ةقيقح
 .ةيوغللا ىلإ ةبسنلاب زاحباك ةيعرشلا نأل ؛ةيوغللا ىلع انلمح نحنو «ةيعرشلا ىلع هد. يعفاشلا لمحف «ةيوغللا وأ
 ف ةروك دم | و «هدنع حاكنلا ماكحأ بترت هذه هتنب حاكن يفازال حص امل هنأل ؛رهاظ اذهو :ءطولا لح نم

 .حاكنلا ةحص مدعل ؛اندنع بترتي مل و باتكلا

 عم انحجر نحنو ءديلاب سملا دارأ هب يعفاشلاف «سملاو عاقولا :نيينعملا لمتحي ةسمالملا نأ ملعا :عاقولا ىلع

 ناك عاقولا دجو ةروص لك يف نأل ؛روصلا عيمج يف هب ال شت صنلا ناك عاقولا هب ديرأ اذإ هنأل ؛عاقولا

 يف صنلا صيصخت مزلي ديلاب سملا لمح ولو ءءاملا دقف دنع مميتلل اڪ ىربكلاو ىرغصلا :نيتراهطلل اضقان

 .نتملا يف ةروك ذملا روصلا



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت ف لصف ٠ 22201١4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لوخدو فحصل سمو ةالّصلا ةحابإ م نل ىلع ماكحألا هنم ع رفتبو

 .ةالّصلا ءانثأ يف سلا ركذتو يامل مدع دنع مميتلا موراو ,ةمامإلا ةَّحصو ؛دجسملا

 دب حا ب لمعلا ناك نيتياورب يور وأ نيّنءارقب ئرق اذإ ّصنلا نأ :اهنمو - ۲

 .ىلوأ نيهجولاب المع نوكي
 ايعرحأب لمعلا ن : ف

 ضفخلابو «لوسغلا ىلع افطع بّصنلاب رق «ْكلشرر) :ىلاعت هلوق يف :هلاثم
 ىلع بصنلا ةءارقو «ففحتلا ةلاح ىلع ضفخلا ار تلمحف وسما ىلع افطع

 .ففختلا مدع ةلاح

 .باتكلاب تبث حسملا زاوج :ضعبلا لاق ىنعملا اذه رابتعابو

 ؛فيفختلاو ديدنشاب ئرق 4(َنرهْطَي ىح :ىلاعت هلوق كلذكو

 سم اذإ هنإف ءءاسنلا سم دنع ماكحألا شي ب يعفاشلا نيبو اننيب فالتخالا نم عرفتي يأ رپ

 مميتلا مزليو ءاندنع اذهو ةمامإلا حصتو «دجسملا لوخدو «فحصملا سمو ؛ةالصلا هل حابت ةأرما ضوتم لحجر

 .مهفاف هدنع اذهو ءاملا دجي مل اذإ ةالصلا ءانثأ يف سملا ركذت دنعو «ءاملا مدع دنع

 مل اذإ ةالصلا ءانثأ ف سملا ركذت دنعو ياملا مدع دنع مميت لا ١ مرلي ةأرما ضوتم لحجر سم اذإو يأ :مميتل موزلو

 اذك نيتروصلا يف قباسلا ءوضولاب ةذالصلا زاخ لي مميتلا مزاي الف مهددع امأو هت يعفاشلا :يأ هدنع ءاملا دحج

 اقلطم لحرلا لسغ بوحو ىضتقي بصنلا نأل ؛!ناضراعتي ضفخلاو بضتلاف :لإ افطع ضفخلابو .ضعبلا لاق

 تلمح مرج الف اذكه رمألا ناك اذإف «نيتلاحلا ىف يف حسملا بوحجو يضتقي ضفخلاو ءاهريغو فشيفختلا ةلاح يف

 لامعإلا وه لصألا نأ ؛نيتءارقلاب المع ؛فيفحختلا مدع ةلاح ىلع بصتنلا هعارق و فيفختلا ىلع ضفحل ا ةعارق

 .لامهالا نود لاجلا ردقب

 ضعب لاق «فخلا سبل مدع ىلع بصنلاو فخلا سبل ةلاح ىلع ضفخلا ةءارق رابتعاب يأ :ىنعملا اذه رابتعابو

 ىلع لومحم رجلاو «بانكلاب ال ةروهشملا ةنسلاب تبث هزاوج :مهرثكأ لاقو «باتكلاب تبث فخلا حسم نإ خياشملا

 ١[ 57 ص :يفاشلا] .ةعيشلا دنع اهلسغ لدب عوضولا يف لحرلا حسم يأ :حسملا اوج .ليق اذك راوجلاو برقلا



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 تناك اذإ امف ديدشتلا ةيارقبو «ةرشع اها تناك اذإ امي شيقحملا ارق لمعيف

 .ةرشعلا نود اهمايأ

 ءاطو زر مل مايأ ةرشع نم لقأل ضيحلا هينا اذا :راطج انباحصأ لاق اذه ىلعو

 مايأ ةرشعل اهّمد ٌمّطقنا ولو «لاستغإلاب تشي ةراهطلا لامك نأل ؛!لسّتغت نح ضئاحلا
 .مدلا عاطقناب تبث ةراهطلا قلطم نأل ؛لسغلا لبق اهوطو زاح

 تقولا ةضيرف اهُمَزلت ةالصلا تقو رخآ يف مايأ ةرشعل ضيحلا مد َعْطقنا اذإ :انلق اذهلو

 رخخآ يف مايأ ةرشع نم لقأل اهم عطقنا ولو «هيف لستغت ام رادقم تقولا نم قبي م نإو
 ا

 دل محو هيف لست ام رادقم تقولا نم يقب نإ ةالّصلا تقو

 ةرشعلا دعب مدلا نأل ؛ةرشعلا نود ام ىلع ديدشتلا ةءارقو «ةرشعلا ىلع فيفحختلا ةءارق انلمح امنإو :خإ لمعيف

 ةرشعلا نود اميفو «لاستغالاب ةراهطلا ديكأت ىلإ جاتح الف «ةرشعلا ىلع ديزي ال ضيحلا نأل ؛دوعلا لمتحي ال

 مدع بناج ىلع عاطقنالا ححرتيف «هماقم موقي ام وأ «لاستغالاب اهديكات ىلإ جيتحاف مئاق دوعلا لامتحا

 .امود ام ىلع ديدشتلاو ةرشعلا ىلع فيفختلا ةءارق لمح نأ لجأل يأ :اذه ىلعو .عاطقنالا

 ‹لسغلاب وهو رهطتلا لامك ىلع ةلاد امنأل ؛ةرشعلا نود عطقلا بسانت ديدشتلا ةءارق نأل :لإ قلطم نأل

 اهنأل ؛ةرشعلا ىلع عطقلا مئالت فيفحتلا ةءارقو «لسغلاب عطقلا دكأتيف «دوعلا نكمي لقألا دنعو ؛هارحب يرجي امو

 هنأل ؛دوعلا نكمي ال ةرشعلا دنعو «ضيحلا نع تجرح ذإ ؛ةراهطلا درجع. لصاح وهو ةراهطلا قلطم نع ةربخم

 ."لوصحلا" يف اذك مهفاف ثيدحلاب تبث ام ىلع هتدم ىصقأ يه ذإ ؛اهيلع ديزي ال

 فيفختلل اهنم طقسي امنإ ةضيرفلا موزل نأل :لإ اهُمَرلت .مدلا عاطقناب تبثي ةراهطلا قلطم نأ لجألو يأ :اذهو

 .ةضيرفلا اهمزلتف ةرشعب مدلا عاطقنا ىلع ةءارقب ضيحلا لاز دقو «ناك امك مورللا دوعي ضيخلا لاز اذإف «ضئاحلل

 نم هل دبال فلكملا ىلع بحاولا نأل ؛مرحتو هيف لستغت ام رادقم تقولا نم يقب نإ طرش امنإ :تقولا نم ّىقب نإ

 دادتمالا لمتحي تقولا نأل ؛ةالصلا تقو رحآ يف :يأ انهه تدحو دقو ؛ةمهوتم تناك نإو هئادأ ىلع ةردقلا

 .رصعلا ةالص هتتافو «دايحلا تانفاصلا ليخلا هيلع ضرع نيح سمشلا فقوت كع انيبن ىلع ناميلسل ناك امك



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .الف الإو ,ةضيرفلا اهتمزل
E ETعونلا اذه يف لتا عضوم ىلع اهيبت كلذ نوكي فيلا . 

 ريغ یئ ؛ نأ تابثإل ”اضوتي ملف ءاق هنأ" 3 ىبلا نع يور اهب كاسا نأ :اهنم

 فالح الو ؛لاحلا يف ءوضولا بجوي ال ءىقلا نأ ىلع لدي َررثألا نأل ؛فيعض ضقا

 .اضقان وو قار

 توم ءاملا داسف تابثإل تيم ْمكيلَع تمر 0 :ىلاعت هلوقب كلسمتلا كلذكو

 تقوو «دیدشتلاب المع ةرهاط هلبق ربتعت ال األ ؛ضيحلا تقو نم انهه لسغلا تقو نأل :ةضيرفلا هت

 ام رادقم هيف اهمد عطقنا يذلا تقولا نم قبي مل نإو يأ :خلإ الإو.ليق اذك لعفلا ىلع اهل ةردقلا تابثإل ةيرحتلا

 .ةالصلل مرحت و هيف لستغت
 ةثالثلا هجرحأ ام :اهنمف «ةحيحصلا ثيداحألا يف هفالخ تبث لب ثيدحلا لهأ دنع تبني مل امت اذه :# ! ءاق هنأ

 رمع نبا ثيدح نم كلام هحرحأ ام :اهنمو ."ًاضوتف ءاقف" :اعوفرم ءادردلا بأ نع مكاحلاو يذمرتلا هححصو

 يق وأ يذم وأ فاعر هباصأ نم هنم هريغو لب يعفاشلا هجرحأ ام اهنمو ءًاضوتف عجر فعر اذإ ناك اقف

 ام الإ ةجح كلي يعفاشلل سيلو «بانطإلا فوخب اهانكرت ةددعتملا ثيداحألا نم اهريغو ءًأضوتف فرصنا

 نم ءوضولا ةضيرفلا هللا لوسر اي :تلق ,"اضونف ءوضوب. قاعدف ءاق" :اعوفرم ف نابوث نع طق رادلا هحرحأ
 فرن يف يراصنألا ةصق الإ حيحصلا نم نيلو ادخلو هداتسإو هتآرقلا ا هتدجول ةضيرف ناك ول :لاق ءيقلا

 ول ءوضولا نأ يور امي كسمتلا هجو «هعبت نمو يعفاشلا هب هب .كدتسا امك :لا فيعض . 3 لوسحلا ي انك مدلا

 . ندعملا" يف اذك هيلع ناك يذلا لاول اكوا رك هتك ارجع هيلع ايجاو ناک

 ءيقلا نأ يف انمالك امنإو «هيف مالك الو بيقعتلا عم لصولل ءافلا نأل ؛يقلاب الصتم يأ :لإ ءوضولا بجوي ال

 صنل نأ :كسمتلا هجو :خلإ كلّسمتلا كلذكو .لاحلا يف ال ةالصلا ىلإ مايقلا دنع ءوضولا بجيو ؛ءوضولل ضقان
 داسف تبث دقف :ةساجنلا ةيآ ةماركلا قيرطب ال ةمرحلاو ءامارح نوكتف ةتيملا مسا هلوانتل تام اذإ هوحنو بابذلاو ةتيملا ةمرح تش

 مد ال امو «مدلا طالتخا وه تاتيما ف سجنا نأ :هدنسو «قالطإلا ىلع انه ملسن ال :انلق سجن هنأل ؛هيف بابذلا توم ءالا

 .هيف بابذلا تومءاملا داسفب :لاقي فيكف «سجنب سيلو ةماركلا قيرطب ال مارح هنأب نيطلاب ضوقنم هنأ ىلع «سجنم. سيل هل

 .ظفللا اذ ةدجأ 5 ١



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف NN هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ءاملا داسف يف فالخلا امنإو .هيف فالخ الو «ةتيلا ةمرح تبي صنلا نأل ؛فيعض بابذلا

 لخلا نأ 0 * يالا هيلسغا مث هّيصرقا مث هيتخ' :ككلع هلوقب كّسمتلا كلذكو

 دوجو لاحب دّيقتيف «ءاملاب مدلا لسغ بوجو يضتقي ربخلا نأل ؛فيعض سجنلا ليزي ال

 . للاب مدلا لاوز دعب لحما ةراهط يف فالخلا امنإو «هيف فالح الو لحما ىلع مدلا

 ةميقلا عفد زاوح مدع تابا ا ةاش نيعبرأ ق : اع هلوقب كّسسمتلا كلذك و

 بحاولا طوقس يف فالخلا اغنإو ءهيف فالح الو ةاشلا ب وحو يضتقي هنأل ؛فيعض
ewةاكزلا يأ  

FASE aa e00 1  

 ةايحلا هيف ام اك دارملا نا دقنیحف (هدنع سجني ذل وهو اعنا كسلا لمشي هنأ ىلع :ءزناسملا قامق ف

 كرت غول عاملا ريغب , ب هلسغ زاج ولف ءاملاب هلسغ بوجو ىضتقي رمألا نأ ا نيجنلا ليزي لأ لئاسلا مدلاب

 يفن ىلع لدي ءيشلاب ضيصنتلاو يغ ال ءالاب ةساحنلا ةلازإ نأ ىلع اصيصنت هيف نألو ءزئاج ريغ وهو رامتتالا

 صنلاو رهطي ال هدنعو 1 5” ؛ةراهطب لوقن نحنو خا فال امناو فب يعفاشلا دنع يأ ةدنع هادض ام

 .هب كسمتلا حصي الف «هنع تك اس

 ربخلا نأل ؛ةاكزلا نع ءيرحجي اهفاكم ةاشلا ةميق ىدأ اذإ اندنعو طقسي ال :ءكلي يعفاشلا دنعف :فالخلا اغنإو

 5 فالح الو «بوحجولا ف رمألا نم دکآ هنكل از ناک إو دع يبلا لوق نأل ؛ةاشلا بوج و يتعب

 نأل ؛هب كلسمتلا حصي الف ءهنع تک اس صنلاو عةميقلا ءادأب بحاولا طوقس يف فالخلا امنإو «ةاشلا بوجو

 .ةميقلا ءادأب بجاولا طوقس مدعل ضرعتي ال صنلا

 هسبلت يذلا اهبوُث لسغت ةأرملا باب يف دوادوبأو ؛537 :مقر بوثلا بيصي ضيحلا مد باب يف يئاسنلا هحرحأ *

 .نف ركب يبأ تنب ءاعسأ نع ۱۳۸ :مقر بوثلا نم. ضیحلا مد لسغ يف ءاجام باب يف يذمرتلاو ۳١ :مقر اهضيح يف

 :مقر ةمئاسلا ةاكز باب يف دواد وبأو بد سنأ نع “١78 :مقر منغلا ةاكز باب يف يراخبلا هجرحأ **
 يمرادلاو «منغلا ةقلص باب يف هجام نباو 57١« :مقر منغلاو لبإلا ةاكز يق ءاج ام باب يف يدمرتلاو هه

 راقد رمع نب هللا دبع نع «45174 :مقر هدنسم يف دمحأو «مهريغو منغلا ةاكز باب يف



 ةرمعلا .بروحو تال 4ل ةرمعلاو ححلا اومتأوإل :ىلاغت هلوقب كسلا كلذ#و

 الو عورشلا لعب نوكي اعا يادو ,مامتإلا بوجو يضتقي ضنلا نأ فض اا
 عورشلا لبق

 ,ءادتبا اهوجو يف ُفالخل امعإو هيف فالح

 تابثإل "نْيعاصلاب عاضلا:الو نْيمهردلاب مهردلا اوعيبتال" :ككع هلوقب كسمتلا كلذكو

 فالح الو دسافلا عيبلا ميرحت يضتقي صنلا نأل ؛فيعض كلملا يفي ال داسافلا عيبا نأ
 عيبملا ضبق ولو يرتشملل

 .همدعو كلملا توبن يف فالخلا امنإو «هيف
1 

 ص ص

 *"لاعبو برشو لك مايأ اف «مايألا هذه يف ومص ال الأ" ::تِل- هلوقب كّسمتلا كلذكو

 ."ندعملا" يف اذك هنع تكاس صنلاو ءاندنع ةبحاو ريغ هدنع ةبحاو اهفإف :لإ يضتقي

 ال امارح هنع يهنملا ناك املو ؛هنع يهنلل مارح دسافلا عيبلا نأ :هليلد :كني يعفاشلا لاق امك :كلملا ٌديفي ال

 «ةقورسملا يف قراسلا كلم بجروت ال اههِإف ءالثم ةقرسلاك كلملا وهو ةماركو ةمعن وه امل اببس نوكي نأ حلصي

 ديفي دسافلا عيبلا نأ ملعا ءاهريرقت يضتقي ةيعرشلا لاعفألا نم يهنلا نأ نم لبق نم اندهم ام. فيعض هنإ :انلق

 اببس حلصي ال مارحلاو مارح هنأل ؛ضبقلاب لصتا نإو ديفي ال :هللم يعفاشلا دنعو «ضبقلا دعب اندنع كلملا

 يف مالكلا امنإو «هيف فالح الو دسافلا عيبلا مرت يضتقي روكذملا صنلا نإ :لوقن انكل «ةمعن وه يذلا كلملل

 ."لوصفلا" يف اذك افيعض نوكيف «هنع تكاس صنلاو «همدعو كلملا توبث
 هذه يف اوموصتال الأ" :اعوفرم هنع "همجعم"يف ناربطلا هجرخأو «سابع نبا نع يور :خلإ اًوُمْوُصَت ال الأ
 مايأ" :هعفر ةريره يبأ نعو ؛عمجم نب ميهاربإ :هيفو ءءاسنلا عاقو :لاعبلاو "لاعبو برشو لكأ مايأ اههإف «مايألا
 عضوب ركذي :يراخبلا لاقو «ريمت نبا هبذك كورتم مالس نب ديعس هيفو «يناربطلا هجرخأ ”برشو لكأ مايأ نم

 يف ةحصلا يفاني ال وهو «مإلا بترت الإ تبثي ال راثآلا هذه لثميو «هقيثوت حصألاو «هيف فلتخم :تلق «ثيدحلا
 ."لوصحلا" يف اذك كلي فنصملا هركذيس ام هرئاظنو ؛ةهوركملا ةالصلا يف امك هسفن

 ةيهارك يف ءاح ام باب يف يذمرتلاو «يلزهلا ةشيبن نع ء١١٠١ :مقر قيرشتلا مايأ موص ميرحت باب يف ملسم هحرحأ *

 هذ رماع نب ةبقع نع ٤ ١ ٠١« :مقر «ةفرع موي موص نع يهنلا باب يا يئاسنلاو «۷۷۳ :مقر «قيرشتتلا مايأ يف موصلا
 .ةفلتخم ظافلأب «ميحس نب رشب نع 2177١ :مقر «قيرشتلا مايأ مايص نع ىهنلا يف ءاج ام باب يف هجام نباو



 صوصنلاب دارملا قيرط فيرعت يف لصف ١١24-0 220-2 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ءلعفلا ةمرح يضتقي ّصنلا نأل ؛فيعض حصي ال رحنلا موي موصب َرذنلا نأ تابثاإل

 ةمرحو ءامارح هنوك عم ماكحألا ةدافإ يف ُفالخلا امنو اا هنوك يف فالح الو

 رحنلا موي مون موصلا دوو ىلع ةبترملا هيلع ماكل بكت قامت ال لعفلا

 .بألل ُكلملا هب ْتبثيو مارح نوكي هنبا ةيراج لوسا ول بألا نإف

 .حوبذمل لحیو امارح نوكي ةبوصغم نيكس ةاش حبذ ولو

 .بوثلا ةب رهطيو ءامارح نوكي بوصغم ءام,سجنلا بوثلا لّسغ ولو

 لحلا تْشيو ءىطاولا ناصحإ هب ؛ کو امار ترکی ضيم ةلاح يف ةأرما ءىطَو ولو

 .لوألا جوزال

 ريغ ةيصعملاب رذنلاو ءمايألا هذه موص نع يهنلا دورول ؛ةيصعملاب ردن اذه نال يش 2 ب يعفاشلا دع يأ : ةصي ل

 ۳ لادلا ليلدلا نأل ؛ع ورشم موصب رذن رذنلا اذه نأ :انلو ؛ "هللا ةيصعم يف رذن ال" :3 هلوقل ؛حيحص

 ردنلاو اعورشم ناكف .مويو موي نيب لصفي ال اًهاوهش نع یلاعت هللا ودع يه ىلا سفنلا فك وهو هتي و رشه

 ىلاعت هللا فايضأ سانلا نأل ؛ىلاعت هللا ةباجإ كرت وهو «هريغل وه امئإف يهنلا نم ركذ امو «زئاج ع ورشم وه اع

 .ةثاذ ث يح نم هتح د عن ال ةريغل ناك ادإ ۾ مايألا دش ف

 :اندنعف «ةيعرشلا ماكحألا مارحلا لعفلا ةدافإ يق يأ :لإ ةدافإ .مايألا هذه يف موصلا وهو :لعفلا ةمرح يضتقي

 .لبق نم انيب ام ىلع ديفي ال :هدنعو «ضيحلا ةلاح يف ءطولاك يعرشلا مكحلا ديفي مارحلا لعفلا

 ةافانملا دوجول روصتي ال امارح لعفلا نوك عم يعرشلا مكحلا توبث نأ :وهو «لاوس باوح :خل | لعفلا ةمرحو

 . "ندعملا" يف اذك اندنع هيلع ماكحألا بترت يفانت ال لعفلا ةمرح نأب باجأف ءامهنيب

 كلملا هل تبثي اذه عمو ءامارح ءطولا اذه نوكيف «هنع تدلوو هنبا ةيراج ئيطو اذإ يأ :2! ةيراج دلوتسا ول
 هلاجرو ءاعوفرم يخ رباح نع هحام نبا هاور "كيبأل كلامو تنأ" :ثيدحل :كللملا هب َتُبييو .ةيراجلا يف

 نع ريشب نب ديعس ةمجرت يف يدع نباو رازبلا هاورو «هوحن ةشئاع نع "هحيحص" يف نابح نبا هجرخأو «تاقث
 .ثيدحلا نتم ةحص 5 عارتما ذي ةلمجلااب هن د وعسم نبا نع يدع نباو ياربطلاو 55 باطخلا نب رمع



 هللا باتك يف لوألا ثحبل بلا

 :ياعملا فورح ريرقت يف لصف
 برا بجو اذه ىلعو «بيترتلل لَ ب يعفاشلا نإ :ليقو ,قلطملا عمجلل "واولا"

 واولا ف

 ف "ىلإ"و "نم" نكي مل اذإ ءامسألا ىلإ لاعفألا ناعم لصوت اهنأل ؛يناعملا فورح تيم امنإو :يباعلا فورح

 يهو ن فورح نع زاتمي اذهيو «هءاهتتاو كاجورح ءادتبا مهفي مل "ةفوكلا ىلإ ةرصبلا نم تحرح' :كلوق
 "ىلع" يعم. تناك نإو «ةقيقح نوكت ةيفرظلا ىعع. تناك اذإ "يف" نإف «ةلماعلا ريغو ةلماعلا ةيوحنلا فورحلا

 بيكر تلا ضرغل ةعوضوملا ءاجملا فورح :نيعأ ينابملا فورح نع امي زرتحا و «سايقلا هذه ىلعو ءازاحم نوكت

 ."راونألا رون" يف اذك يعمل ال
 يف ةروكذملا اهيناعم نم كلذ ريغو ةدئازو «فانيتساللو ةراج ءيحت اهفإف «قلطملا عمجلل ةفطاعلا واولا :خ2 ! واولا

 فورح فالخب «لاعفألاو ءامسألا ىلع اهوخدل اعوقو رثكأ األ ؛ةراحلا ىلع فطعلا فورح مدق امنإو ءاهعقوم
 ام نيققحملا دنع عمجلا قلطم ىلع لدت امنأل ؛فطعلا فورح رئاس ىلع واولا مدق امنإو «ءامسألاب صتخم اهفإف ؛رحلا

 بكر لا لصأ درفملاو ءدرفملاك واولاو ءبكرملاك ناكف «بيقعتلا عم عمجلا ىلع لدت مث و ءءافلا نم اهاوس
 . رانملا حورش ضعب يف اذك مهفاف هيلع قباسو

 ورمعو ديز نءاج :كلوقف «لوألاب قلعتملا مكحلا يف هيلع فوطعملاو فوطعملا كارتشال يأ :عمجلل
 بيترتلا عم نوكي نأ نم معأ عمجلا نوك :قالطإلا نيعمو :قلطملا ."لوصفلا" يف اذك ءيجلا يف امهكارتشال
 وأ «ديز ىلع ورمع ءيجب مدقت وأ «نينراقتم اءاج امنإ لمتحي ورمعو ديز ٍنءاج :كلوقف ءامفودب وأ ةنراقملاو
 معز امك ةنراقملل ضرعتي ال وه ةلمجلابو «كلذ وحن وأ موي وأ ةعاسب رخآلا نع امهدحأ ءيحب يحارت وأ «رحأ

 .كاب يعفاشلا باحصأ ضعب لاق امك بيترتلا الو ءانباحصأ ضعب

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا نم ةباحصلا لأس نيح هب ىلاعت هللا ءادب ام. اوعدبا :لاق ت يبنلا نأل :بيترتلل هلَعَج

 اههابتشا دنع بيترتلا ىلع صن اذهو «كدَللا رئاَعَش ْنم َةَوْرَمْلاَو افّصلا نإإ# :ىلاعت هلوق لزنف ءأدبن امهيأب
 ةمئأ نع لقنلاب تبث قلطملا عمجلل واولا نأ :انلو «بيترتلل اأ ع هصيصنت تبثف «بيترتلل وأ عمجلل اهنأ مهيلع
 ةفصب وأ لصولا ةفصب نيبقاعتم وأ نينراقتم اءاج اميف "ورمعو ديز ءاج" :برعلا لوقي كلذلو ءوحنلاو ةغللا

 نأل ؛بيترتلا بحوي الف :4(ةَوْرَملاَو فضلا نإ :ىلاعت هلوق امأ و «ةغللا ة ةمئآ هيلع فن اهلك .قالطالا ىلع نیاز

 كلذ يف رخآلا ىلع امهدحأ مقتل نعم ال ذإ ؛بيترتلا هيف روصتي الو «هللا رئاعش نم اأ تابثإ ةيآلاب ةورملا

 مدقللا هتوق ىلع لدي ركذلا يف مددقتلاو «بيترتلا ىلع كفني ال يعسلا نأل ؛امهنيب بيئرتلا ةع ينلا بحوأ اغإو
 .لوصألا بنتك صخلم اذه مهفاف ؛هب حجرتيف حيجرتلل حلصي اذهو ءارهاظ



 ئباعلا فورح ريرقت يف لصف ٠ «(١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .عوضولا باب يف

 کف :"قلاط تاق اورم وأ ایز تملک نإ" ةدلارفالا لاق'اقإ و انؤاملعلآق

 .ةكراقملاو بيترتلا نعم هيف طرتشي الو «تقلط ًاديز مث اورمع

 لحد مث ةيناثلا تلحدف «"قلاط تنأف رادلا هذهو رادلا هذه لد نإ“ ةلابق ولو

 .تقلط يلوألا
 رك دلا يف

 ىضتقا ولو «لاحلا يف قلطت "قلاط تنأو رادلا تلحد نإ" :لاق اذإ :هكلي دمحم لاق

 ب اس POP ابتر كلذ
 وأ ولأ: هيتس

 ر ی و «لاح لا يذو لاحلا نيب ٌعّمجتف «لاحلل "واولا" نوكت دقو

 ءادألا 2 تنآو انلأ ىلإ ذأ" :هدبعل لاق اذإ :نوذأملا يف لاق ام :هلاثم
 س اولا نوک

 ١ اطرش

 "نونمآ متنأو بابلا اًوحتفا" :رافكلل ٌمامإلا لاق اذإ :"ريبكلا ريسلا" يف ك دمحم لاقو

 .حتفلا ل ودب نونمأي ال

 بيترتلا واولا لمتحا ول هنأل ؛كلذو «بيترتلا ءافتنا ىلع لدت ةلأسملا هذهو ءافلاب كلذ ركذ ول امك :ًازيجنت ال

 ؛امهتيب لاصتال ازا يأ :لاحللا "فدخل" ف و اذك غلابلا لقاعلا مالك ءاغلإ ا هيلا زامل اراه تاك ا

 «عمجلا قلطم هنأل ؛واولا نعم بسانيف 5 اا نوكيف «ةقيقحلا يف ةفص هنأل ؛لاحلا اذ عماجت لاحلا نأل

 هعون هنأل ؛عامتجالا قيرطب نوكي نأ لمتحا فطعلا قلطمل ناك امل واولا نأل وأ ؛عمجلا فصو يف اك رتشاف

 ."ندعملا" يف اذك ةلالدلا دنع عمجلل ةيضتقملا لاحلا واولاب داري نأ زاجف «ةبقرلاك

 ١7١[ ص :يقاشلا] .ةياورلا رهاظ بتك نم وهو «نابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل يفنحلا هقفلا يف باتك :ريبكلا ريسلا

 حتفلا نوكيف «بابلا حتف لاح مهنمآ هنأل ؛لوزنلا نودي نمأي ال نمآ تنأو لزنا :هلوق ىلإ :بابلا اًوُحتفا

 يلإ ذأ :هلوق ىلع رح تنأو :هلوق فطع رذعتل لاخلا ىلع لئاسملا هذه يف واولا لمح اغإو «نامألل اظرش لوزنلاو
 = امو دبعلا نأل ؛هيف قرلا مايق عم ىلوملل كلذ سيلو «ءادتبا دبعلا ىلع فلألا باجيإل مالكلا اذه نوكي هنأل ؛افلأ



 ئباعملا فورح ريرقت يف لصف 00 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .لوزنلا نودب ْنّمأي ال "نمآ تنو لزنا' :يرحلل اق ولو
 نصح ا نم

 ةلالدلا ب كلذ ظفللا لامتحا نم دبالف «زاحما قيرطب لاحلا ىلع "و اولا" لمحت اغإو
 ةني رقلا يأ

 لاح ققحتت 2 ةكرشلا قي "رس نيبو افلا لإ 3" :هدبعل ىلوملا لوق يف امك هتوبث ىلع

 قرا مايق 5 عم “)7 ةدبع ىلع بنك كسب ال ىلوملا ناف «كلذ ىلع ةلالدل تماقو ءادألا
 7 لاخلا نييعت

 ۶ش

 e لمحف هب قيلعتلا م حص دقو (هيف

 قيلعتلا ىون ولو «لاحلا يف قلطت "ةيلصم وأ ةر تنأو قلاط تنأ" :لاق ولو
 روك دنا هلوف يف ي ج وع

 لوق ىلع نما کنت او رق فظع:اذكو :لاخلا ىلع هل بجوق الام بحوتسي تفيكف لولا كلم هدي ياك

 ىلع فوقولاب دوصقملا لصحيف «نمؤي اعر نامأ ىلع لوزنلابو «نيدلا ءالعإ هب داري امنإ نامألا نأل ؛لزنا

 . ندعملا' يف اذك انيلإ لوزنلاب اقلعم ريصيل لاحلا هيف رهاظلا ناكف «نيدلا مالعإ ةدهاشمو «مالساإلا نساحم

 لكو ءزاحم لاحلل "واولا" نأ :هنايبو ءلئاسملا نم هل حلصي امع لاحلل حلصي ام زاتميل اذه ركذ :خلإ واولا لمحت

 لعج اذإ كلذلف «ةقيقحلا رذعتو ءزاحنا نييعت ىلع ليلدلا مايقو «زاجملل لحما هتيحالص :نيرمأ نم هل دبال زاحج

 رذعت ىلع ليلدلا مايق نم دبالو «لاحلا يذل انرآقم نوكي ناب لاخلا يعم مالكلا لامتحا نع دبال لاحلل واولا

 باجيإ كلذ ناك فطعلل ناك ول "رح تنأو الأ يلإ ذأ" :هلوق يف واولا نأل ؛تباث كلذو «لاحلا نييعتو فطعلا

 ."لوصفلا" يف اذك مهفاف لاحلا نييعتو فطعلا رذعتف «هيف قرلا مايق عم كلذ ىلوملل سيلو دبعلا ىلع لاملا

 اهقلطي ال هنأب دهشي جوزلا لاح رهاظ نأل ؛فطعلا رذعتو لاحلا توبث ىلع ليلدلا ءافتنال :خلإ لاحلا يف قلطت

 يف قلطتف «هيلع لمحف «فطعلا ةقيقحب لمعلل نكمأف «محرتلاو فطعتلا ببس ضرملا نأل ؛اهضرم لاح يف
 .ةالصلاو ضرملاب اقلعم قالطلا نوكي الف «لاحلا

 ناثلاو «ةفطاعلا :ىلوألا :رشع دحأ ىلإ اهماسقأ نم ركذ ام عومجم ىهتنا :"نيغملا" بحاص لاق :ىون ولو

 هعم لوعفملا واو امهدعي ام بصني ناواو :سماخلاو عبارلاو «فانيتسالا واو امهدعب ام عفتري ناواو :ثلاثلاو

 «فطعلا واو هذه نأ :قحلاو «حيرص مسا ىلع هفطعل بوصنملا عراضملا ىلع ةلخادلا واولاو ؛لينلاو ترسك
 ربخلا نأو فطعلا واو اهنأ :حيحصلاو «بر واو و مسقلا واو امهو :امهدعب ام رجني ناواو :عباسلاو سداسلاو
 - ام فوصوملا ةلمجلا ىلع ةلحادلا واولا :رشاعلاو «ةينامثلا واو :عساتلاو «ةدئازلا واولا :نماثلاو «ةفودحم برب



 و ادا نإ هنااا تفل
 نأ الإ لات یم لم نک نإو ظفللا نأل ؛ىلاعت هللا نيبو هنبب اميف هتين تّحص

 لّمعا و 1 راشم لالا ونه ليغ" لاق ىل , ت هدصقب كلذ ديا اذإو هفالخ رهاظلا

 حلضَي ال ّربلا يف لمعلا نأل ؛ةماع ةبراضملا نوكيو ٌربلا يف لمعلا ُدّيفتي ال "ّربلا يف ام

 .هب مالكلا ردص دقي الف ,ةبراضم فلألا ذيحأل ًالاخ
 زبلا يف لمعلا

 بحي ال ءاهقلطف "فلأ كلو ىنقلط" :اهجوزل تلاق اذإ :هفب ةفينح وبأ لاق اذه ىلعو

 ؛اهيلع فلألا بوجو لاح ديفي ال "فلأ كلو" :اهّلوق نأل ؛ءيش اهيلع هل

 لاجرلا :وحن روكذلا ريمض واو :رشع يداحلاو «تباث رمأ اهب هفاصتا نأ ةدافإو ءاهفوصومم اهقدصل ديكأتل -
 ١77[ ص :يشاوحلا ةدمع].لاحلل واولا لعج نأب ةالصلاو ضرملاب قالطلا قيلعت يأ :ل ! قيلعتلا ىون .اولاق

 للا نييو.هنيب امي ئا ةنايد قدصيف «همالك لمتحم ىون هنأكف «لاحلا نعم لمتحي مالكلا نأل :خل | هتين تحص

 امهتم ناك رهاظلا فالح ملكتملا يعدي ةروص لك يفف ءرهاظلا فالح زاحما نأل ؛ءاضق قدصي الو «ىلاعت

 ةلأسملا فالخب «ةينلا هذه يف هقدصي ال ىضاقلا :يأ ةمهتلا ناكمل ؛ءاضق ال ةنايد قدصيف «رهاظلا فالح ءاعدإب

 ذحأ نع رحأتم زبلا يف لمعلا نأل ؛لاحلل حلصي ال لحما نإف ءزبلا يف لمعاو فلألا هذه ذح" :هلوق :يهو ةثلاثلا

 مومعلاو قالطإلا ىلع لمحف «هب اديقم فلألا ذأ نوكي الف «هنراقيو لاحلا اذ عماجي لاحلاو فلألا

 ."لوصفلا" يف اذك قالطإلاو مومعلاب لصحي امنإ اذو حبرلا لوصح اهنم ضرغلا نأل كلذو ؛ةبراضملا ف لصألا وه

 اذك رهاظلا فالح زاحما ةدارإ ناكف «واولا ةقيقحب لمعلا ناكمإل ظفللا لامتحا فالح يأ :هفالخ َرهاظلا نأ الإ

 هنأل ؛ةمهتلا ناكمل ءاضق ال ةنايد كلذ قدصيو لاحلا ىلع ءواولا لمحو ءرهاظلا فالح يأ :تَبث ."لوصفلا" يف

 . ندعملا" يف اذك رهاظلا فالح يعدي

 ئقلط" :اهجوزل تلاق اذإ :كي ةفينحوبأ لاق «لاحلل هيف واولا لعجي ال ًالاح حلصي ال ام نأ ىلع يأ :اذه ىلعو

 لاحلل سيلو قبس ام ىلع فوطعم "فلأ كلو" :اهوق نأل ؛اهيلع جوزلل ءيش بحب ال اهقلطف «"مهرد فلأ كلو

 ييو تاج نم انيق ريبصوو اعلق يمس لاملا ركذ نإ هنأل ؛لام الب نوكي نأ قالطلا لصأ نأل ءاظرش اوكي نيج

 «لاحلل لب هدنع تناك امك تسيل واولا هذه :امهدنع و ءاوغل ناكف هؤافو اهيلع مزلي نح رذنلاو ةدعلا غيص نم اضيأ

 - وأ تقلط :جوزلا لاق املف «"يلع افلأ كل نأ لاحلاو ٍنقلط":تلاق اهفأك ريصيف ؛لماعلل طرشلا نعم يف لاح او



 ءافلا يف لصف ۱۲۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لمحا ا «ليلدلا نوب هب علا ب ااف تسب كيف "نيقلط' :اه وق ه
 رفلا ىلإ ةراشإ

 .ظفللا ةقيقحب لمعلا عَن ةراحإإلا ةلالد نأل ؛"مهرد كلو عاتملا اذه

 ءافلا ف لصف

 .طرشلا بقعتت امن امل ؛ةيرجألا يف لمعتست اذهلو ءلصولا عم بيقعتلل "ءافلا"

 "ر وهف هرحألا لاقف دکب ديعلا اذه كنم تعب" :لاق اذإ :رش انباحصأ لاق
 يرتشملا

 وهو" :لاق ولام فال علا اغ دس وعفا تيب تشو ءاضتقا عيبلل الوبق كلذ نوكي

 ئيفكيأ بوثلا اذه ىلإ رظنا" :طاّيخلل لاق اذإو .عيبلل اًدر نوكي هنإف "رح وه" وأ "رح )ل
 بوثلا

 ناو "ةا :ب قلا خاچ لاقف "معن 11 "ل :لاقف رظنف ست

 طايخلا

 نعم يف ةضواعم ناكف «قالطلل ًالدبو اطرش لالا ناكف ؛طرشلا كلذب تقلط هريدقت ناك تلعف وأ تقلط =
 .مهفاف الدب مهردلا ناك ثيح مهرد كلو ع اتملا اذه لمح ف امك انئاب قالطلا نوكيو فلألا بجيف «علخل ا

 نأ زاجو «عويبلا رئاسك لدبلاب الإ عرشت مل ةيلصأ ةراجإلا يف ةضواعملا نأل ؛فطعلا يهو :ظفللا ةقيقح

 “ةد ىف اتك ةطواعلا ىس راغب اشا ىلع ظفللا لق نكمأف رح اسا ارمأ نطراعت

 اورمعف اديز تبرض :لاق ول يح ةلهم ريغب لوألا دعب يناثلا دوجو هبحوم يعي لصولا عم يأ :بيقعتلل ءافلا

 سيل هنأ ىلإ ريشي بيقعتلا ظفلو ءامهنيب ةدملا تلواطت ملو ديز برض بيقع عقو ورمع برض نأ عملا ناك
 ."لوصفلا" يف اذك يحارتلل سيل هنأ ىلإ ريشي لصولا ظفلو «ةنراقملل

 فز" :يوارلا لوقو ."توميف دلوي يح لك"و «'تدلوف تحكن" :مهوق يف امك ليلدلا لد اذإ الإ :لصولا عم
 دوجو دنع عقي قالطلا نأ ؛"قلاط تنأف رادلا تلخد نإ" :هلوق يف امك لصف الب :خلإ بقعتت اأ امل . مجرف زعام

 يف ءافلا نأل ؛اقتعم مث عيبلل الباق رخآلا لعجي يأ :عيبلا بيقَع ."لوصفلا" يف اذك خارتو لصف ريغ نم لوت
 :دقعلا لوبقب الإ نوكي ال كلذو ئابلا نم رداصلا عيبلا بيقع ةيرحلا تبثأ ىرتشملاف :بيقعتلل "رح وهف" :هلوق
 "ن قال اروع ريق تاق: لافان نامر ىانطنقالا قطب دقق لره افق رج وهلا رفرف



 ءافلا يف لصف ش را هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ام فالخب «ةيافكلا بيقع عطقلاب هرمأ اغإ هنأل ؛انماض طاّيخلا ناك هيفكي ال وه اذإف
 صال يونا جاف

 .اساض طاطا توكي ال ناف: قطف "همطقاو"' نأ "هفطعقا" :لاق ول

 زر کک يول فل رح لاب ر كن "نفط رك يزف ذه كم انسب :لاق ولو
 ب وللا بح اش

 ات

 ر ا 4 كعب طرشلاف 4 1 تنأف ر هلهف رادلا هله تلحد نإ" :لاق

 راذلا

 "هعطقاف' ر نإ كالا أل ءاقلطم ال ةيافكلا دوجو ىلع ًابقعتم الإ هعطق زجي م هنأ ±! ًانماض طايح ١ ناك

 5 ناكف «نذإلا نودب الياس عطقلا ناك فكي مل اذإف ؛ "هعطقاف :e نافک نإ" :لاق هنأكف «بيقعتلل

 ابجوم هدعب عطقلا نوكي الف «قلطم نذإ "هعطقا" :هلوق نأل ج! نوكي ال هنإف ."ندعملا" ف اذك نامضلل

 .هيف ديق دييقت الب ةزاجإلا مومعل ؛كامضلل

 ءافلا چر نال ب ذليصص' لوألا لوف يع اللا لوقتك يقو ةطرشلا دوحو مدعل :قالطلا عقي ال

 دجوي مل الوأ ةيناثلا تلخد اذإف «ىلوألا لوحد دعب ةيناثلا لوخد طرشلا نوكي نأ يضتقيف «بيقعتلا عم لصولا

 نوكت نأ نم معأ وهو «ةلع اهلبق وأ اهدعب اميف روكذملا نأ راهظإل يأ :ةلعلا نايبل ."ندعملا" ف اذك لاصتالا

 هتيورأف هتيقس وأ هتعبشأف هتمعطأ :مهوق :لوألاف «برعلا مالك يف نادجوي امهالكو «ةلعلا وأ مكحلا ىلع ةلخاد

 ماظلا كيف 2 وه نم : يأ ريسأآلل لاقي 5 :ناثلاو (يقسلا اله اسس هتيورأو «ماعطلا اده ببسب ةقعشأ ا

 عافلاف « "توجب دقف ثوغلا كاتا دقق رشبأ" : صالخلاو ح رفلا راثآ رهظ اذإ ةقشم وأ قيقا وأ ناطلسلا سبق ف

 . "ندعملا" يف اذك ليلعتلا ءاف ءافلا اذه ىمسيو «ةراشبلا ةلع ثوغلا قوحل نأل ؛لاثملا اذه يف ةلعلا ىلع تلخد

 لص شپ , لإو عءافلا لولدم ناك يذلا بيقعتلا لصحيف .مكحلا لبق دوج وم تناك امك وكحلا دعب هد وج وم

 رشا :لاقي اک اذهو افلا لح نوكت 2 مكحلا مدعتت اض ؛اهيلع عءافلا لوحخد نسڪ هي ةلعلا ق ماودلا

 ةراشبلا ىلع اقباس نوكيف «ةدم ىلإ ىقبت ةمئاد هتاذ نكل ايتآ ناك نإو ثوغلا نايتإ نإف ؛"ثوغلا كاتأ دقف

 ةلعلا ىلع لخدت اعا اإ :ةريغو حيضوتلا بحاص لاقو عءافلا لخ ديف لإ بيقعتلا ئعم ققحتيف ءاهنع اقحال

 .بيقعتلا نعم ققحتيف «لولعملا نع ارخؤم اهدوجو نوكيل ةياغ ةلع تناك اذإ



 ءافلا يف لصف 000 WY 0 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .اًئيش دۇي مل نإو لاحلا يف ارح نقلا ناک "سب تلأف افلأ لإ ذأ" :هدبعل لاق اذإ :هلاغم

 :لاق اذإ ام را فو لز ةا ناك" نمآ تنأف لزنا" :يبرحلل لاق ولو

 الايك وت نالا نوکی الو .ةنئاب ةقيلطت تقلط سلما يف اهقلطف اف كني قأرما رم
 اهقلطف :هلوق وهو م سقالطلاب لیک ولا

 ,كلذيب اهرمأ نأ بيس اهقاام لا هلاک رايق «لوألا ريغ قالطب

 .ةّيعحر ةقيلطت تقلطا سلا ى ا ا ا اچن ا" :لاق ولو

 .نيتقيلطت تقلط سلجم ا يف اهقلطو "كديب اهرمأ تلعجو اهقلط" :لاق ولو

 ىلع فقوتي الف «ةدم ىلإ هدعب ىقبت ءادألا لبق ةدوجوم تناك ثيح دوحولا ةمئاد ةيرحلاف :خلإ اًرح ٌدبعلا ناك
 تلحد ءافلا نأل :2! ارح دبعلا ناك .ارح راص يذلا دبعلا ىلع انيد فلألا ريصيو ءارح نوكي لب فلألا ءادأ
 لوحد حصيف «ءادتبالا يف يحارتلا هبشأف «ءاقبلا ىلإ ارن ءادألا نع ایحا رتم ريصيف مئاد ةيرحلا نأل ؛ةلعلا ىلع

 ىلع مالكلا يف ةلالد ال هنأل ؛قتعلا زجنتيو ءادألاب قتعلا قلعتي الف رح كنأل افلأ لإ دأ :هانعم راصف «هيلع ءافلا

 ءزئاج ريغ ةيبلطلا ىلع ةيربخلا فطع نأ قبس امل ؛فطعلا وهو اهتقيقح رذعتل ةلعلا ىلع ءافلا تلمح اغإو «قيلعتلا

 . "ندعملا" يف اذك ةيتآلا ةلئسملا كلذكو

 نم وهو كلي ينابيشلا نسحلا نب دمحم ينابرلا مامإلل ةيفنحلا عورف يف باتك ءريغصلا عماجلا :خلإ عماجلا يفو
 نم لئاسملا هذهو «ةلعلا ىلع ءافلا لوحد رئاظن نم ةلثمألا نم قبس ام ١74[ ص :ياشلا].ةياورلا رهاظ بتك

 :هلوق ناكف «ةلعلا مكح نايبل ءافلا نأل ؛اهقلط اذإ دحاولا قالطلا عقي اذو «ةلعلا مكح ىلع ءافلا لوحد رئاظن

 ؛قئابلا وه دياب رمآلاب نضوفلل تأل ةف .'"قدعلا" ق'اذك فيلاب ألا نم ها شرق اع رشا اما اهل

 . ندعم ا" يف اذك نئابلا دحاولا الإ ةيانكلاب عقي الو ةيانك هنأل

 ريغ فالطلاب ةليق و کا «ضوفملا قالطلا وه "اهقلطف" :هلوق وهو يناثلا ناكف :كديب اهرمأ نأ ببسب

 حاولا قالطلا ةروصلا هذه يف عقي يأ جا تقلط .ناتقيلطت عقت فطعلل ناك ولو «ةدحاو الإ عقت الف لوألا

 ليكوت "اهقلط" :هلوق نأل :نّيتقيلطت .هل نايب ديلاب رمألاو ءيعجر وهو قالطلا حيرصل ضيوفت هنأل ؛يعحرلا
 لمتحي ال واولا نأل ؛لوألا مكحب ں نيل هيكل «هيلا قالطلا ضيوفت "كدي اهرمأ تلعخج' :هلوقو «قالطلا حيرصل

 :ىرخألاو ءةيانك ديلاب رمألا وهو نقاب. :امهدحأ :نيتقيلظتي اليك و رومأملا راضف لوألا ريغ يناثلا ناكف «كلذ

 اههالك نوكي هنكل ءاتعقوف ناتقلطلا وهو هب لکو ام ىتأ دقف ءاهتقلط :سلحما يف لاق اذإف «حيرص هنأل ؛يعجر

 . ندعملا" قاذك هزل اسيسرف هدعب ةعجج ر الف نئابلا عقو اذإ هنأل ؛نئابلا عم انئاب ريضي يعج رلا نخل اب



 ءافلا ف لصف ا ۳۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ناتقيلطت تعقو سلحما يف نم هيج 7 : د اهقلط" :لاق ول كلذكو
 ناك ءاوس «رايخلا امل تبث ةحوكنملا ةمالا تقع أ اذإ : راس انباحصأ لاق اذه ىلعو

 تیرا ات سكنا :ةعططأ نی چرچ ھر لال اڑ را اد ااهشموز
 جوزلا نوك نيب توافتي ال عما - اا + نامي

 اه عضبلا كلم توبث ةريرب

 ؛جوزلا كلم ةحوكنملا ةمألا عضب نإف ءءاسنلاب قالطلا رابتعا ازز

 هلاق ام ىلع ال اهدعب امل ةلع اهلبق امو ءاهلبق ام ىلع اهدعب ام بترتل ءافلا نإ :انلق ام ىلع يأ :ل! اذه ىلعو

 ال رايتحخالل عضبلا كلم وه انهه ةلعلا نأل ؛هيلع ةعرفتم ريغ ةلأسملا نإف ,مهوت امك ةلعلا نايبل نوكت دق اأ ابيرق

 لادحج وي اي اس ۾ ةءافكلا مدعو عضبلا كلم رایخلا توبث ةلع نال :لإ ناك ءا وس . لوصحلا" ق اذك سكعلاب

 لوقي ال ثيح هنس يعفاشلا ىلع درلا ىلإ ةراشإ ميمعتلا قو «رايخلا اط تبثي الف ءارح اهجوز ناك اذإ اميف

 ."ندعملا" يف اذك ادبع اهجوز ناك ول مكحلا صصخب لب «ميمعتلاب

 صقني قالطلا نأ ملعا «قتعلاب رايخلا توبث نم وأ ةلعلا نايبل ثيدحلا يق روكذملا ءافلا نعم نم يأ :هنم عرفتيو
 وأ لحرلا لاحب رابتعالا نأ يف فالخلا نكلو «قافتالاب اذهو ءناننث قرلا عمو 2 ةيرحلا عم ناك بح قرلاب
 كلمتي ةمأ هتحن رحلا ناك ادإ نوح لترا لاح لب أب يعفاشلا دنع ۾ ءةأرملا لاحم - الم انباحضصأ دنعف دنعف ءةأرملا لاحت

 عرفتي انبهذمو «نيتنت هدنعو اندنع اند اهيلع كلم ةرح هتخم دبعلا ناك نإو م ءاندنع نيتنث اهيلع

 دوعسم نباو ىلع لوق وهو ءادبع وأ ارخ جوزلا ناك ءاوس ءاسنلاب ةربعلا :اندنعف :خلإ ةلأسم .ثيدحلا اذه ىلع

 - ."أطوملا" 5 كني كلام لاق هب و عاسنلاب ةدعلاو لاح رلاب ةربعلا ل ىعفاشلا دنع ۾ ام ريع ۾

 كلذ تركذف ءاهعالو اوطرتشيو اهوعيبي نأ اهلهأ دارأ تايضق ثالث ةريرب يف ناك :تلاق نخ ةشئاع نع *

 تيوتا لي هللا لوسر اهريخف تقتعو :تلاق «قتعأ نمل ءالولا نإف ءاهيقتغأو اهيرتشا" :لاقف كعك يبلل

 تقتعأ اذإ ةمألا رايح باب يف هحام نباو ء٤١٠٠ :مقر .قتعأ نمل ءالولا امنإ باب يف ملسم هحرحأ ."اهسفن

 ۳/۲١٠ ٠٠٠٠١ riha ةفلتخم ظافلأب حاكنلا باتك يف يطق رادلا هحرحأو 250175 :مقر

 .قتعتف دبعلا تحت نوكت ةمألا ريبخت ف



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هل هتبقي نح اهقتعب كاللا دايدزاب لوقلا ىلإ ةرورضلا تعدف ءاهقتعب هكلم نع لرب لو

 نعم «اهقتعب ملا كلب دايدزاو ءاط رايخلا تو ايبس كلذ نوكيو ,ةدايزلا ىف كلل

 قتع نود ةجوزلا قدع ىلع :ثالنلا ةيكلام مكح راديف ءاسنلاب قالطلا رابتعا ةلأسم
 ثالثلا تاقلطلل جول

 ب يعفاشلا بهذم وه امك جوزلا

 ,مكحلاو ظفللا يف يخارتلا ديفي ب فينس يلا نخل یار

 اه تبثي كلذ عمو اهقتعب هكلم نع لزي ملو جوزلا كلم ةحوكنملا ةمألا عضب نأ :هنايب :لإ ةمألا عضب نإف -

 كلملا دايدزا :يأ كلذ نوكيو ةدايزلا يف كلملا هل تبثي نح لحما يف كلملا دادزي قتعلاب نأ ملعف «قتعلاب كلل

 تاقلطلا يعو :ليزملا ةدايز نإ جاج كاللا داددؤإب ءلخملا يف كلملا ةدايزب ةأرملا ررضنت الفل ةأرملا رايح توبثل ابيس

 .ببسلا قافو ىلع ببسملل اتوبث هقتغب ال اهقتعب اضيأ ليزملا دايذزا ناك اهقتعب كلا دايدزا ناك او .ثالفلا

 لحماو «لوزي قتعلابو نيتقيلطتلاب مرحت نح ليلق لح جوزلل ناك قتعلا لبق نأل ؛لحلا ةدايز يأ :ةدايزلا يف

 .ثالثلاب لب نيتقلطلاب لوزي ال تح ج وزال

 جلع هلوقل ؛ةحوزلا نود جوزلا قتع ىلع رادي امنإ ثالثلا ةيكلام مكح هدنع نإف :يعفاشلا بهذم وه امك

 دحاو لك صتخي هجو ىلع ةدعلاب قالطلا لباق لع هنأ :لالدتسالا هجو «"ءاسنلاب ةدعلاو لاجرلاب قالطلا"

 قيقا قولا قس نم اطا قالطلا رابتعاف ردقلا ثيح نم ءاسنلاب ةدعلا ربتعا مث ؛ةدح ىلع سنجيب امهنم

 فيرعتلا مالب ةمألا ركذ يلع هنأ :لالدتسالا هجو «"ناتضيح اهقدعو ناتن ةمألا قالط":ت3 هلوق :انلو «ةلباقملل

 قالطلا رابتعا ناك ولف «نينثا سنجلا اذه قالط نوكي نأ يضتقي وهو سنجلل ماللا ناكف ادوهعم ةف نكي لو

 قبارسلكت ةباحصلا نأب كلب يعفاشلا لالدتسا نع باوجلاو ءسنجلل ماللا قي مل و ناتنث ءامإلل ناك امل لاحرلاب

 ,مهيف ادوتجويم ناك تباث نب ديز وهو هيوار نأ عم ثيدحلا اذهب جاجتحالا نع اوضرعأو يئارلاب ةلأسملا هذه

 .لاحرلاب قالطلا عاقيإ نأب لوؤم وهف تبث نئلو ا ىلع كلذ لدف

 مث ديز ٍنءاحج" د وا ءاسنج قاتلا لمقلا يف ةليس هيلع يلوا ااو كرا نيب ك وهو :يحارتلل م

 - ."قيقحتلا" يف اذك هبرضو ديز ءيحب نع ايارتم هبرضو ورمع ءيحب ناك "اورمع مث اديز تبرض" :تلق وأ "ورمع
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 ۳٤ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .مكحلا يف يخارتلا ديفي امهدنعو
 ظفللا نود

 ,"قلاط مت 3 قلاط 3 قلاط تنأف رادلا تلد نإ" :امك لوح.دملا ريغل لاق ا :هناييو

 لكلا قلعتي :امهلنعو ةكلاغلا تغلو لاخلا 8 ةيناثلا عقتو هلوخدلاب | لوألا قلعتي هدنعف
 ةفينح يأ يأ

 .ةدحاو لإ مي الف بيرلا ”هظي لوحخدلا دنع م «لوخدلاب

 تعقو ءب ةفينح يبأ دنعف "رادلا تلحد نإ قلاط مث قلاط مث ٌقلاط تنأ" :لاق ولو

 لامك ءيش لك يف لصألاو ؛يخارتلل تعضو امل ةملكلا هذه نأل ؛اعيمج مكحلاو ظفللا يف :يخارتلا ديفي -
 لاق امك ملكتلا نود مكحلا يف يحارتلا ناك ول ذإ ا مكحلاو ظفللا يف نوكي نأ :يحارتلا لامكو

 ."نادعملا" ق اتك هجو نود هجو نم ادوجوم يخارتلا ناكل نابحاصلا

 ؛هيف فطعلا نعمل ةياعر ؛ملكتلا يف لصولا عم هيلع فوطعملاو فوطعملاب قلعتملا لعفلا دوجو يف يأ :مكحلا يف
 :لوقن انكل «لاصفنالل نعم الف ءاسحو ةقيقح لصتم مالكلا نأل اذهو ؛لاصفتالا عم حصي ال فطعلا نأل
 ."ندعملا" يف اذك دوجوم وهو ةروص لاصتالا ىلع ةينبم فطعلا ةحص
 ؛ةعبرألا يف رصحلا هجو «هحوأ ةعبرأ ىلع ةلأسملا هذه يف هيبحاصو ةيفنح يبأ نيب فالتحالا نابي يأ :4ل ! هنايبو

 وأ طرشلا رحأ نإ امإ دحاو لك يفو ءامب لوحدملا وأ امب لوخدملا ريغ يف "مث" ةملكب قالطلا قلع نإ امإ هنأل
 .ليق اذك نتملا يف روكذم ةلثمألا عم هحوألا هذه ليصفتو «همدق

 ناقلعتي الف امم فنأتسا مث «لوألا نع تكس هنأك راصف "مث" ةملكب ناتروك ذم ةثلاثلاو ةيناثلا نأل :ل ! ةيناثلا عقتو

 .طقف ةيناثلاب نيبتف اه لوحدم ريغ األ ؛لحلا ءافتنال ؛ةثلاغلا تغلو ؛لحنا دوجول لاحلا يف ةيناثلا عقتو «طرشلاب

 ةرابعلا ف لصف الو ءامهدنع ققحتم ملكتلا يف لصولا نأل ؛طرشلاب لكلا قلعتي يأ :لوخدلاب لكلا قلعت
 تناك نإف «بيترتلا ىلع نلزني عوقولا تقو يف نكلو «هرحأ وأ طرشلا مدق ءاوس طرشلاب لكلا قلعتيف
 .لحملا مدعل ؛ثلاثلاو يناثلا عقي الو «هب تناب و لوألا عقي امك ًالوخدم نكت مل نإو ثالثلا عقي اه الوخدم
 نإ قلاط مث قلاط مث قلاط تنأ" :لاق ول هنأ وهو طرشلا رخأ اذإ هنأ وهو «يناثلا هجولا وه اذه :لإ لاق ولو

 تنأ" :لاق هنأك ملكتلا يف ناك امل يخارتلا نأل ؛هدعب ام وغليو لوألا عقي ف ةفينح يبأ دنعف «"رادلا تلحد

 ةءوطوم ريغ األ دعب ال الع قي لو لوألا تناب املف «قالطلا اذه عقوف «ردقلا اذه ىلع تكسو "قلاط
 .ًافنآ انركذ امل ؛لوخدلا دنع ةدحا ولا عقت :امهدنعو «ثلاثلاو يناثلا وغليف



 لب يف لصف o هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ءانركذ امل ؛لوحدلا لع دسار عمي امهدنعو تلا ةيناثلا تلو لاحلا 5 ىلوألا
 رادلا يف

 يف ناتنث ٌعقيو لوحدلاب ىلوألا تَقّلعَت طرشلا مق نإف لم ًالومحدم كارل تناك نإو

 ةغلاشلا تقلعتو لاخلا ف ناتن ت طرقا 1 لل ةقينح نأ كنتع لال

 ةدحلا اا |ىغا ءاقل

 5 يف لصف

 .لوألا ماقم ئباثلا ةماقإي طلغلا كزادتل "لب"
 ت لا یا فوطمل يا

 بوق نأل خو قوا نين لب ال ةدحاو قلاط تنأ" 4: لوجادلا ريغل لاق اذإن

 ىلوألا تقلعتف طرشلا مدقي عأ لإ "قلاط تنأف رادلا تلخد نإ" :ام لوخدملل لاق اذإ :حلا ىلوألا تاقا

 .طرشلا نع امهلاصفنال قيلعتلا نع امهدرجتل ؛مامإلا دنع لاحلا يف ةثلاثلاو ةيئاثلا عقتو طرشلاب

 لكلا قيلعتب لوقلا نألف ؛فطعلا ةاعارم امأ امهدنع "مث" يف يحارتلاو فطعلا نعم ةاعارم نم يأ :انركذ ال

 عقت كلذل «يحارتلا نعم هيف ةبترم تاقلطلا عوقوب لوقلا نألف ؛يحارتلا امأو «يحارتلا نعم ققحي طرشلاب

 ١7[ ص :يقاشلا] .امهدنع ةنونيبلاب لحما تاوفل ؛اهدعب ام وغليو ةنئاب ةدحاو

 ةعوضوم اهنإف :طلَغلا كّرادتل لب ."مث" ةملك عم مالكلا لاصتال هريخأتو طرشلا مدقت يف يأ :نيلصفلا ف

 اذإو «هيفنو هتابثإل ضرعت ريغ نم هنع توكسملا مكح يف هيلع فوطعملا لعج :يأ "ركذ لوألا نع ضارعإلل

 .نوققحملا لاق اذك و رمع لب ال ديز ءاح :وحن لوألا يفنلا يف ايفن راص "ال" ظفل هيلإ مضنا

 يف تطلغ كنأ كل نيبت مث ديز لب رابحإلل ادصاق تنكو "ورمع لب ديز نعاح" :تلق اذإف :خلإ ئباثلا ةماقاي

 لب :هانعمف 'ورمع لب ديز ينءاج ام" :تلاق اذإو ءورمع لب :لوقنف ءورمع ىلإ هنع ضرعتف «رابحإلا كلذ
 مث .نيهحولا لمتحي امث مالكلا :رهاقلا دبع لاقو «دربملا دنع ورمع قنعءاج ام لبو ءروهمجلا دنع ورمع نءاج

 طلغلا لمتحي :يأ لوألا نع عوجرلا حصي عضوم لك يف حصي امإ هلبق امع "لب" ةملكب ضارعإلا نأب ملعا
 فطعلا ةلزنم هيف "لب" ةملك راص لوألا نع ضارعإلا نكمي مل اميفو ءاشنإلاك لمتخي ال اميف ال رابخإلاك

 . رانملا حورش" يف اذك بيترتلا نود عمجلا ليبس ىلع لوألا ىلإ ا يناثلا تبثيف ءازاحم ضخما



 لب يف لصف ۱۳۹ ٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لوألا عقيف هعوحر حصي ملو لوألا ماقم يناثلا ةماقإب لوألا نع وحر نيت نتن لب ال
 .ثاللثلا عي امي ًالوخدم تناك ولو ؛"نيتتث" :هلوق دنع َلَحَلا یب الف اهنع عوجرلا ةحص مدعل

 فالآ ةثالث بجي ال ثيح "نافل لب ال ّفلأ ىلع نالفل" :لاق ول ام فالخب اذه

 نائل تانا طلغل كرفت لظفألا ةعتس نال تال ةا يم بيشو رذز لاقو تسع
 هل الا اعل ليلو

 كلذو «لوألا ءاقب عم يناثلا حيحصت بجيف «لوألا لاطنإ هنع حصي مر ؛لوألا ماقم
 فلألاب رارقإلا

 ؛"نيتنث لب ال ةدحاو قلاط تنأ" :هلوق فالخج ءلوألا ىنلألا ىلع فلألا ةدايز قيرطب

 دو دق هنأل ؛هنع توكسملا مكح يف هلعج نودب ملكتلا دعب هلاطبإ نكمي ال ءاشنإ مالكلا نأل :لإ حصي ملو

 الف دوج ولاب هلصأ نع حلسني هنأل ؛ىلصألا همدع ىلع هؤاقبإ :يأ همادعإ هنكمي الو «هل رربم ال ام هنم ردصو

 بجو ققحت اذإو «هنامز ف ققحتي دوجولا نأل ؛دوجولا رضي الف قحاللا مدعلا امأو «نكي مل نأك هدعي نأ هعسي

 نيع هدوجو نامز لب هل بجوم هنأل ؛هببس نع مكحلا فلخت عانتمال «قالطلا عوقو وهو هيلع همكح بترت
 .لوصألا بك“ ق'اذك هدوجرو نامز

 ثيح امي لوحخدم ريغ ةأرملا تناك اذإ ام فالخب «هعم ناريخألاو لوألا عقيف «عوحرلا نكمي ال هنأل :ثالثلا ٌعقي

 اذك ناعقي الف "نين" لزق دنع الغ یقیت الو انف نيبقو ةدحاو تعقوف اهنع عوحرلا حصي ال هنأل ؛ةدحاو عقت

 نيفلأب هرارقإ نكل هرارقإب ذحؤي ءرملا :#> لاق امل ؛رارقإلا دعب راكنإ نالطبل :خلإ هنع حصي ملو ."لوصفلا يف
 ."لب" ةملك ءاضتقال حيحص لوألا ماقم امهتماقإ هجو ىلع

 نالاملا مزليف «"رانيد فلأ لب مهرد فلآ يلع :لاق ول امك لوألا فلألا عم نافلألا همزليف يأ :لإ! بجيف

 عقت « نيتنث لب ال ةدحاو قلاط تنأ" :اهي لوحدملا ريغب لاق اذإ نعي ا تنأ :هلوق فالخب .سنجلا فالتحال

 ةءوطوم ريغ يه تناك املو .هنع ضارعإلا نكمي الو «ةدحاو تعقو «"ةدحاو قلاط تنأ" :لاق اذإ هنأل ؛ةدحاولا

 هنأل ؛ءاشنإلا نود رابخإلا يف نوكي امنإ طلغلاو ءءاشنإ قالطلا نأل ؛هدعب ام وغليف لحما قبي ملف ءاحل ةدع الف
 قدصلا ليس يخل امأف نع ىلع ايقاب لع نأ «هکر ادت نكمي ال ءيش دحو ام دعبو ؛نكي ۾ رمأ داجيإ

 «قالطلا نود رارقإلا يف طلغلا كرادتب طلغلا حيحصت نكمأف «بذكلا يفنو قدصلاب هكر ادت نكميف بذكلاو

 ."ندعملا" يف اذك نكمم رابخإلا يف طلغلا كرادت نإ :انلق امل ؛ناتنث عقي رابخإلا قيرطب قالطلا ناك ول ىح



 نكل يف لصف هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 نكمأف ءءاشنإلا نود رابخإلا ف نوكي امنإ طلغلاو ٌلابعإ كلذو ؛ءاشنإ اذه نأل
 رارفإلا لصف قالطلا لصف
 قيرطب ( قوالبطلا ناك ول نح «قالطلا لود رارقإلا ف طلغلا كرادتب ظفللا حيحصت

 لب يا

 انك شال قامو قي "نيتنث لب ال ةدحاو سمأ كّنقلط تنك" :لاق نأب رابخإلا
 طلغلا كرادت نع

 مای ر اعام ین وسب ا بني رع يا يقف دعب رسا نا
 همكح يأ 5

 اقسم مالكلا ناك نإف مالكلا قاس دنع ققحتي امنإ ةيلكل هذهي فطعلاو

 ؛قباسلا مالكلا نم مهوتي نأ ىسع ام عفدب عماسلا كرد بلط :يأ ؛ليلخلا ح کالم صا ف :خإ كاردتسالل

 نتملا يف هيلإ راشأ امك يفنلا دعب اهعوقو بجو درفم ىلع درفم اب فطع ولف «نيفلاختم نيموهفم نم هلدب الف

 اهعوقو :اهيف نارمألا زاج ىرحأ ىلع ةلمج او فطع ولو ءورمع عاج يأ ورمع نكل ديز نعاح ام يف امك

 نيب فلاختلا نم امهارحب يرجي ام وأ بلسلاو باجيإلاب نوكي نأ نم معأ فلاختلاو «تابثإلا دعبو يفنلا دعب

 يهف هددشم تناك ثنإو ,ةفطاع يهف ةففخ تناك نإ : يهو 6 ةيناسنإلاو ةيدرفلاو ةيج وزلاك نيتيتوبثلا

 .كاردتسالا يف ةفطاعلل ةك راشم ةهبشم

 نايب :امهيناث و «هلامعتسا لحم :امهدحأ :نيرمأ ىلإ مالكلا اذهب راشأ ثيح في فنصملا رد هلو :خإ يفنلا دعب

 كلر فنصملا ضرغو «هدعب ام تابثإ هبجوم نوكيف :هلوقب يناثلا ىلإو «يفنلا دعب :هلوقب لوألا ىلإ راشأف «هبجوم
 5 عقي "او «باجيإلا عع ان كردتسي 1 "ل نأ اوتو و E نعي قرفلا كاس :ةراشإإلا هذه نم

 ؛رم امك "نکل" ةملكب ال هليلدب تباثف هلبق ام يفنل امأو «هدعب ام تابثإ "نكل" بجوم نأ :ناثلاو «يفنلاو باججيإلا

 فطع يف يفنلا دعب نكلب كاردتسالا :يأ اذهو «هعضوب يناثلا تابثإو لوألا يفن بجوي هنإف ؛"لب" فالخب

 زاج امك ًاضيأ باجيإلا يف نكلب لالدتسالا زاج اتابثإو ايفن نافلتخم ناتلمج مالكلا يف ناك نإف «درفملا ىلع درمملا
 يف "لب" لثم اهنإف ؛ةلمج ىلع ةلمج امي تفطع اذإ امأ « ؛يفنلا ةملك ليلدب تباث يأ :هليلدب تبانف .ليق اذك "لب" يف

 ١177[ ص :يفاشلا] .هلطبت ال نكل ةملك و قباسلا مكحلا لطبت "لب" ةملك نأ الإ نبع

 ص مالكلا نوكي نأ “امه لجأ :نيئكيشل كلذو CET ادا ِءيشلا قس و نم هماظتتا يأ : , مالكلا قاستا دنع

 عمتلا نكميل يفنلا لحم ريغ تابثإلا لحم نوكي نأ :يباثلاو «فطعلا ققحتيل لصفنم ريغ ضعبب هضعب اطبترمو

 "يشاوحلا عمحج" يف اذك تأي مل اورمع نکل ديز نءاج :كلوق يف امك هلوأ مالكلا رخحآ ضقاني الو ءامهنيي



 نكل يف لصف ۳۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .فنأتسم وهف الإو «هدعب يذلا تابثإلاب ُىِفَنلا قلعتي قلعتب

 :نالف لاقف «"ضرق ْفلأ ىلع نالفل" : لاق اذإ |“ يف هلي د دما هکذاام :هلاثم

 اسلا: اک ىلا نأ رهظف نأ رهظف قسم مالكلا نأ )اسلا همز "بّصغ "ينص هن كلو ال"

 .لالا سفن نود

 ل راج را ل" نواف لاق را مع مرق عه لآ ىلع نالفل" :لاق ول كلذكو

 .لاملا لصأ يف ال ببسلا يف ناك يفنلا نأ رهظف رهظف ءلالا همرلي "فلا كيلع يل ّنكلو

 رخل نكلفل هتكلو لق يل ناك ام" :نالف لاقف ؛"نالفل اذه" :لاقف دبع هدي يف ناك ولو

 .ضقانتو فانت مالكلا كلذ يف "نكل" دعب امهنيب نوكي الو ءتابثإلاب يفنلا طبتري يأ :لإ يَا قلعتي
 .قاستالا يف نيروك ذملا نيئيشلا دحأ تاف نأب قاستالا دجوي مل نإو يأ :الإو

 لحم يفنلا قلعت انههف «“بصغ هنكل' :هلوق وهو تابثإلاو "ال" :نالف لاق ام وهو "عماجلا" ةلأسم يف يفنلاف :لاملا هّمزل

 اقطع ل" كرف رهو ىلا نري هرقل زل وعر لال لأ ك ضرقلا يآ بيسف وك تاجو رغ نكي تالا

 ناقفاوتم هل رقملا مالكو رقملا مالك يأ :لإ مالكلا نأل .مهرد فلأ موزل وهو رارقإلا لصأب ال ضرقلاب :يأ ببسلاب
 تبثأو «ضرقلا وهو اببس ىفن' امن هل رقملا نأل ؛ببسلا يف افلتخنا نو لالا لصأ ف تاقفاوي امال ؟نايفانتم ال

 ." ندعم "يف اذك لاملا لصأ همالك ضرعتي الو «بصغلا وهو رحآ اببس
 يلابي ال دوصقملا وه ام داحتا دنعف ءاهماكحأ بابسألا نم دوصقملاو اقش مالكلا ناكف :لاملا سفن نود

 دنع هل رقملا لام نم فلألا ذخأ هنأ را نا ؛نکم اضيأ حيحصتلا يف 3 قيفوتلا 3 يلع باما فالتحاب

 ذحألاب ةزاجإلاو نذإلا مدع ىلع ءانب ابق هسا ا طاسبنالا نه امهنيب ام ىلع ءانب ضرقلا ةينب هتبيغ

 يف" اذك لامل لصأ نود ببسلا ىفن يقو «مالكلا قاستا يف روكذملا لثم يأ :كلذكو ."ندعملا" يف اذك

 ليوحتلا عم هسفن نع ايفن نوكي نأ لمتحي دق يل ناك ام :هلوقب هسفن نع هكلم يفت هنكل :لإ هتکلر ا

 نأ نايب ناك "نالفل هنكل" :هلوق لصو اذإف «ليوحتلا نودب هسفن نع ايش: ترکي قأ لمتحيو يناثلا هل رقملا ىلإ

 .يناثلا هل رقملل دبعلا نوكيف «كلملا تابثإب نناثلا ىلإ ليوحتلا عم ناك هسفن نع كلملا يفن



 نكل يف لصف ۳۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ناك لّصف نإو «تابثإلاب قلعت 5 0 : ىا نأل ؛ناثلا هل رقملل دبعلا ناك مالكلا لو نإ

 .رارقالل اًدر هل ّرقملا لوق نوكيف «لوألا هتل دیا

 دقعلا زيجأ ال" :ىلوملا لاقف «مهرد ةئاع. اهالوم نذإ ريغب اهسفن تح و زت ةمأ نأ دلو

 يفن ناف ءقَستم ريغ مالكلا نأل ؛دقعلا لطب "نيسمخو ةئام. هزيجأ نكلو قرد ا

 .دقعلا ٌدر دعب هنأبنإ "هزيجأ نكل" :هلوق ناكف ءققحتي ال اهنيعب اهتابلإو ةزاحإلا
 ؛ملكتلا يف قباسلاب لاصتالا :نيرمأ ع ومحب ليق ام ىلع قاستالا رادم نأل اش مالكلا نوكي :لا لصو نإف

 دحأ نادقف دبعف هطقق رعالظلا تسحب قلو جفادتلاو:نضقادتلا نقب ال قبح نيب عيبشب تابثإلاو يفنلا قلعت مدعو

 اذإ لوألا رقملا نأل ؛ديعلا هديا يف نم وهو :لوألا ّرقملل .ريدتف ًافنأتسم امالک دعي لب قاستالا ىقبي ال نيرمألا

 هنإف ءلصو اذإ ام فالخب «دحأ ىلإ ايفن ال الصأ هسفن نع ايفت :يأ اقلطم هكلمل ًايفن ناك همالك عطقو لصف

 نوكيف ؛دحاو مالك ةلزنم لكلا راض هسفن نع يفنلاب الصتم ريغلل كلملاب رقأ امل هنكل درفلا ةداهش ناك نإو

 . "ندعملا" يف اذك ءاغلإلا نع لقاعلا مالكل نایب نوافل كلاب را رقإلا مدق هنأك لعجيف ءاوس هريحأتو رارقإلا متدقت

 رهاظلا ىلع مالكلل المح رقملل ابيذكتو رارقإلل اًدر لصفلا ةروص يف طق يل ناك ام :هلوق وهو :هل رقما لوق
 اذإ اميسال كلملا تبثي ال درفلا ةداهشو «ديلا يذ ىلع ثلاثلا كلم. ةداهش كلذ دعب نالفل هنكل :هلوق نوكيو

 ."ندعملا" يف اذك هل اكلم دبعلا يقبف ؛كلملا ىوعد الب ناك

 مهرد ةئامب حاكنلا زيجأ ال" :ىلوملا لاقف «مهرد ةئامي اهالوم نذإ ريغب تحورت اذإ ةمألا نأ نعي :دقعلا زيجأ ال

 تابثإ لإ "هزيجأ نكلو" :هلوقو «حاكنلل خسفو دقعلا يفن "هزيجأ ال" :هلوقف 'نيسمخو ةئاع هزيجأ نكلو
 :هحيضوت «هنيعب هتابثإو لعف يفن اذه نأل ؛ًأادتبم ذئيح "نكل' لمح اع دعناو لع يف یلاار ایالات

 هزيجأ نكلو" :هدعب لاق امل مث «هتحص هحو هل قبي مل و هلصأ نع حاكنلا علق دقف "دقعلا زيجأ الو ":ىلوملا لاق امل

 لوأ ضقانتيف «هل رابتعا ال عبات حاكنلا يف رهملا نأل ؛هنيعب يفنملا لعفلا كلذ تابثإ ا نأ مزلي "نيسمخو ةئاع
 "ل" ةملك نوكيف هتدقع يذلا لوألا ح حاكنلا خسفو «رحأ رهمت حاكنلا ءادتبا ىلع ةانلمحف ءةرخأب مالكلا

 نوكي «نيسمخو ةئام. هزيجأ نكلو ةئامب حاكنلا زيحأ ال :امهياوج يف ىلوملا لاق ولو «فطعلل ال فانيتسالل ذنئيح

 :قيسمتللاو ةفاملا ديق ىلإ تايئالاو ةقاللا فيقا لإ ًاعحاار يفنلا نوكيو حاكنلا لصأ يقبف «قاستالا لاقم ةا اف

 ريغ :يأ قستم ريغ مالكلا نأل :ٌدقعلا لَطَب .ليق اذك ربدتف هنيعب هتابثإو لعف يفن لصولا ةروص يف نوكي الف
 ةر الست ناك إو بما كي نم :يأ هلبق ام. طبترم



 وأ يف لصف م ١4٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 اخسف نوكي "ةئالا ىلع نيسم يلدز نإ هزيحأ نكلو هزيحأ ال" :لاق ول كلذكو

 .قاستا الو قاسّتالا هطرش نم نأل ؛نايبلا لامتحا مدعل ؛حاكنلل
 ديدرتلاو ماهإلا يف

 تیر رک ذملا دحأ لوانتل "وأ"

 .نابيلا ةيالو.هل ناك يح ثوب ' امهدحأ" :هلوق ةلزنم ناك ' انه نأ ع اذه" :لاق ول اذهلو

 داو لكل عيبلا حابيو ءامهرحأ لیک ولا ناك "اذه وأ اذه دبعلا اذه عيب تلو" :لاق ولو

 هدافم ةلمحلاب «ءيش ىلإ نيرمألا دحأ ةبسنل وأ «نيعتلا ىلع ال نيئيشلا دحأ ىلإ رمأ ةبسنل يأ :لإ لؤانتل

 ىععم وأ امهدحأ موهفم ىلإ ىععملا لوؤيف «نيثيشلا نيب نارودلا نم هذحأ دودرملا موهفملا رابتعا هانعم لوصحمو
 ؛قالطلاو ةيرحلاك هيلع يصخشلا مكحلا لوزنل حلاص ريغ مهبم لمحب موهفم اذهو «نييعتلا ىلع ال امهدحأ

 مكحلا توبث ديفت نيدرفملا يفف «هيلع يضاقلا هزيجيو ةيئالو هل نوكيو «هنييعتو لئاقلا نايب ىلإ رمألا لوحي اذهلو

 دوعصم لز دیت نوا یو تلق وب دعا دير :لوقت امك وأ رح ذأ عاج" :كلوقك امهدحأل

 ةمئأو ةغللا لهأ ةماع بهذم وه اذه ہک رايد زه اوج رتا وأ و 2 اولا ن نأ ا :ىلاعت هلوقك امهدحأ

 انثأ ىلإ نيرا نم اجو نورا م 26 تيهذو ؛مالسألا رخفو ةمئألا سم راتخم وهو :لوضألا

 دحأل ةعوضوم يه لب اعضو مالكلاب دصقي ئيعم سيل كشلا نأل ؛ديدسب سيل وهو كشلل ةعوضوم
 هنم مزل اذكو «لوهجلا ربخلا وهو مالكلا لحم رابتعاب كشلا ءيجي تارابخإلا يف معن «نييعت ريغ نم نيروكذملا

 رييختلل ءاشنإلا ف وأف ربخلا هلحم نإف ءكشلا لمتحي الف ءادتبا 0 تابثإل ءاشنإلا نأل ؛ءاشنإلا يف رييختلا

 دحأ نيب رييختلا مزل ءاشنإلا يفو «نايبلا مزل لوهحما ربخلا يفف ؛ماقملا بساني ام بسح ىلع الغم ةحابإلا وأ

 ."يماسحلا" حرش يف اذك مهفاف نيرمألا

 ليس ىلع انإ :نيروكدملا دحل هلوانت مث اريشب وأ ناك 8 راسنا اأ انها ذو يأ :نايبلا ةيالو هل ناك

 .لك قلل نایب ىلإ جاتحي الف «ليكو تلا ةلأسم يف تأي امك مومعلا ليبس ىلع امإو ؛ةيرحلا ةلأسم يف امك لدبلا

 عفدف لكوملا نايب لبق امهنم دحاو لكل عيبلا حصي الف امهدحأ ليكولا ناك اذإ :لاقي امل عفد :لإ ْعْيَبلا حابيو

 .ءاشنإ ليكوتلاو «رييختلل ءاشنإلا عضوم يف "وأ" نأل ؛امهعامتجا طرتشي الو :دحاو لكل .خل .خلإ عيبلا حابيو :هلوقب



 وأ يف لصف ٤١ ٠ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 تنا را ترکی ال لكلا كلم لإ بلا اج مالعا غا راو انيس

 تَقلطو ؛نييلوأل ىدحإ e " هذهو هذه وأ قلاط هذه" هل ولست ثالث لاق 3

 ةقلطالا نايب يف جورلل رايخلا نوكيو ءامهنم ةقلطملا ىلع اهفاطعنال لاحلا يف ةثلاثلا
 ةيلاغلا

 ."ةذهو ّقلاط امكادحإ" :لاقول ام وس

 ملكأ ال" :هلوق ةلزنم ناك "اذه وأ اذه ُملكأ ال :لاق اذإ هيلي رفز لاق اذه ىلعو

 لوألا ملك ول اندنعو ءثلاثلاو لوألا دینا لكي لام غدي الف ءالذهو نیش لآ

 .امِهْمْلَكُي ملام ثتحب ال َنْيِرَحآلا دحأ مّلك ولو «ثّحي هدحو
 نيرا

 باش اهنا امهدحأ عيبي نأ هل ناك "اذه وأ دبعلا اذه عب' :لاق ولو

 ةثلاثلا نوكل يأ :ةثلاثلا تقلطو .مومعلا ليبس ىلع نيروكذملا دحأل "وأ" لوانتب المع :خإ رخآلل نوكي ال
 نييلوألا دحأ نيب عمج هنأك راصف ؛عمجلا ظفلب نيف عمجلا فرحب فطعلاو «واولاب ةقلطملا ىلع ةفوطعم

 لدي امن اذهو «نايبلا ىلع ربجيو «ءاش امهيأ يق جوزلا ريختي يا يأ بم رایخ ا .قالطلا امهيلع عقيف «ةثلاثلاو

 كلنك لاق اذإف :هذهو ١٠١[ ص :يقاشلا] .رابخإ يلصألا هعضو يف هنأ ولو ءاشنإلا جرخم جرح دق ربخلا انه نأ ىلع

 .لوقلا اذه ةلزنمم هنأل ؛روكذملا لوقلا يف كلذكف «ةقلطملا نايب يف رايخلاب جوزلاف

 ايفنم درف لك نوكيو «دارفألا مومع يفنلا عضوم يف معيف «نيعم ريغ دحاو وأب تباثلا نأل :امهملک ملام ثّ ال

 هكراشف يفنب يناثلا ىلإ هعمج دقف ؛عمجلا واوب اذهو :لاق املف ءاذه الو اذه ملكأ ال :مالكلا ريدقت ريصيف «ةدحيلع

 نيرخآلا دحأ ملك ول ثنحي الو لوألا ملك ول ثنحي اذكه لاق ولو «"نيذه الو اذه ملكأ ال" :لاق هنأك راصف

 تابثإلا عضوم يف نيعم ريغ امهدحأ اهيف وأب تباثلا نأل ؛ميقتسم ريغ قالطلا ةلأسم ىلع سايقلاو ءاهملكي ملام
 ىلع ةفوطعم هذهو :لاق املف ءامهنيب تلحد "وأ" نأل ؛نيعم ريغ نييلوألا ىدحإ يأ ةقلطملا تناكو ءصتخيف

 جوزلا رييختو «ةثلاثلا قلطت اذكه لاق ولف «"هذهو قلاط امكادحإ" :لاق هنأك راصف «ةنيعم ريغ يهو ءامهنم ةقلطملا

 ؛رييختلل ءاشنإلا عضوم يف "وأ" ةملك نأل :خإ امهدحأ عيبي نأ . يشاوحلا ضعب يف اذك انهه اذكف نييلوألا نيب

 يف لعفلا عاقيإب رامتئالا روصتي الو E ألا نیس ريغ انفنيسأ لو اع وأ "انيز برشا" :كللوق نآب

 .رامتئالا نم نكمتلا ةرورض رييختلا تبثيف «نيع ريغ



 هللا باتك ف لوألا ثحبلا

 دغ لخلا ره میام ىلع را ان لہ ایزو كب راق "وأ" لخد ولو

 .ههياشي ام ححجرتيف ار ': يلضألا بتحوللو ءاهدحأ لّواتي ظفلا نأل وهن ةفيحح يأ

 را اذه تلق اذإ" :ةكاع هلوق نأل ؛ةالصلا يف نكرب سيل دب شيلا : نق اذه ىلعو

 دقو ءامهنم داو لك طرتشي الف ءامهدحأب مالا قلع "كئالص تم 7 دقف اذه
 ةدعقلاو دهشتلا

 .دّهَشُتلا ةءارق طرشي الف قافتالاب ةدعقلا تطرف

 اذإف ءةيمستلا ضراعب هيلع ىمسملا حجري امنإو «لثملا رهم وهو رهملا يف ل اصألا نأ :هيف لصألا ± لخد ولو

 كلم ةفينح يأ دنع لصألا وه يذلا لثملا رهم ىلإ ريص امهبم لب ني عم ىمسم ريغ ىمسم ا ناك

 الثم رانيد ةئام اذه ىلع وأ مهرد فلأ اذه ىلع كتجورت :لاق نأب رهملا يف "وأ" ظفل لحدأ ول نئ يعي ± ْمُكَحُي

 امنإو ميلا بناب يف ةعيقلاك لكلا ريما جاكنا باب يق يلصألا بحوملا نأل ؛كلير ةفينح ىبأ دنع لثملا رهع مكحي

 اعلق امولعم جما نوك عني "وأ" ةملك لوخد نأل دوتا لو اعطق ةمولعم ةيمستلا تناك اذإ هع لودعلا

 "وأ" ةملك نإ :لوقن انكل ءاش امهيأ نيرهملا دحأ يطعي نأ جوزللو رييختلا بحوي اهنإ :الاقو «هيلإ ريصملا بجوف
 د ‹يلصألا هبجوم ىلإ راصي ةلاهجب ةيمستلا تدسف اذإف «نيعم ريغ لوهحج وهو نيرمألا دحأ ر عضو

 تبثي الف ءرمألا دجوي مل ةلأسملا هذه يفو «رمألاك بلطلا يف رامتئالا نم نكمتلا ةرورض تبغي ر اهنإف رييختلا

 | .حورشلا يقناقك ريدنف يختل

 مهعباصأ نولَعجُي## :ىلاعت هلوق يف امك ضعبلا ةدارإو لكلا ركذ قيرط ىلع ةريخألا ةدعقلا يف يأ :ةالصلا يف
 ةلاح يق الإ عرشت مل دهشتلا ةءارق نأل ؛دعاق تنأو دهشتلا تأرق يأ :اذه تلق اذإ .ةيآلا هك مهناذآ 8

 نوكيف «دهشتلا ةءارق وأ ةدعقلا وهو نيروكذملا دحأ لوانتل "وأ" نأل ؛امهدحأب مامثإلا قلع يأ : :امهدحأب .دوعقلا

 اذإ وهسلا ةدجس بجي يح بحاو انباحصأ دنعو «ضرف هلي يعفاشلا دنعو :حإ طرتشي الف .اضرفا اههدحأ

 :تيدحلا يف "وأ" ةملكب قلسمتلا نم انركذ ال ؛اهاكرأ دوحول هنودب متت ةالصلا نكل ةنغ ىهس

 0 ا ا :ظفلب 2١8751 :مقر نييفوكلا دنسم يف دمحأ هجرحخأ *

 ةنينأمطلاو ةالصلا ةيفيك هشم 25 هللا لوسر هملع نأ دعب هتالص ءيسملل "كتالص نم هصقنت اعف ءيش نم اذه نم

 شد ةريره يبأ نع 707 :مقر ةالصلا فصو يف ءاج ام باب يف يذمرتلا هحرحأو .دهشتلا ركذي ملو
 هللا دبع نع ؛١٠417 :مقر دهشتلا باب يف دواد وبأو ده عفار نب ةعافر نع ء١٠ 407 :مقر قيبطتلا يف يئاسنلاو

 .ةفلتخم ظافلأب ١ :مقر ةالصلا ف يمرادلاو شك ةدوعسم نب



 وأ يف لصف 4۳ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لاق ول قح «نئروكذلا نم دسحاو لك ين بحوي يل اقم ي ةملكلا هاه م
 ر يا

 ةفص عم امه حأ لّوانتي تابثإلا فو ءامهدحأ اک اذإ ت ا وأ اذه و

 هللا لاق ةحابإلا مومع رييختلا ةرورض نمو «"كلذ وأ اذه ذخ" :مهوقك «رييختلا

 وأ مكيلمأ نومعطُت ام طّسؤوأ نم َنِكاَسَم َةَرَشَع ٌماَعْطِإ ةرافكفإ# :ىلاعت

 4ر "ورحت زا مهو نک
 (مھلع بو وا ءيش رْمألا نم كل سيل :ىلاعت هللا لاق "نح" نعم. "وأ" نوكي دقو

 .دارفنإلا هجو ىلع معيف «يفنلا قايس يف ةركنا وهو نيروك دملا دسححأ لؤانتي اأ قبس ا هن[ تقف

 بحول هتقيقح ىلع "وأ" يقب ولو ءايفنم راص لكلا نأل ؛امهدحأ نييعت يف رايخلا تبث ثي ال يأ :امهدحأ ملك
 :لاق نأب تابنإلا ق ناک ول امك اههدحأ ف نييعتلا ةيالو هل نوكيف ایش اهدا نوكي هنأل ؛ رييخختلا

 ."ندعملا" يف اذك "اذهو رح اذه"

 مل نإو :يأ الإو "كلذ وأ اذه ذخ" :مهلوقك هيلع لدي بلطلاو «ءاشنإلا ماقم يف اذه :لإ رييختلا ةفص عم

 ."ندعملا" يف اذك قالطإلا ىلع ميقتسي ال ارابخإ وأ ءاشنإ ناك ءاوس اقلطم ناك لب ءاشنإلا ماقم تابثإلا ماقم. وري

 مهدنع هانعم ناك نيثدحملاو ءاهقفلا سلاج :لاقي اذإ هنأ ىرت الأ ءنيروكذملا نم دحاو لك ةحابإ يأ :ةحابإلا مومع

 الف نيفيشلا دحأ :يآ امهدحأ رييختلاب دارملا نأ :ةحابإلاو ريمختلا نيب قرفلاو .تئش نإ امهيلك وأ امهدحأ :سلاح

 ١8١[ ص :يفاشلا] .ولخلا عنم ةحابإلابو ؛عمجلا عنم رييختلاب دارملا :ليق اذل «ةحابإلا فالخب امهنيب عمجلا كلمي

 اهسحأ الو ةمعطألا ىلعأ ال ةرشعلا اومعطأ يأ :لإ طّسْؤوأ ن .م .هل نایب وأ ةحابإلا , مومعل دييئات :ى باعت هللا لاق

 اوسكا وأ «هقافنإو هماعطإ مكيلع نمم مكتيب لب افومعطت ىلا ةفلتخملا ةمعطألا نم ةطسوتملا ةمعطألا نم لب

 ولخلا عنم هب ديرأ ةرافكلا لاصح ىمسي ديدرتلا اذهف «ةدحاو ةبقر اورّرح وأ ءطسولا سابللا مهوطعأو ةرشعلا
 لك ةحابإ عم ةثالثلا ءايشألا دحأ اندنع بجا ولا يأ اهدحأ نع عومجا زاج انهه عمج ول يح عمجلا عنم ا

 .عرشلا يف اذك عاونألا دحأب ايدوم رايس بجاولا نكل زاج لكلا لعف ول يح دارفنإلا ىلع امهنم عون

 شوشي نامالكلا فلتخي نأب فطعلا مقتسي مل اذإف ءفطعلل نوكت نأ "وأ" يف لصألا نأ نعي :لإ وأ نوكي دقو

 .' ىح" نعم "وأ" نوكت ذئنيحف «هعنم, فطعلا



 ىتح يف لصف e هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .مهيلع بوتي يح هانعم :ليق

 نعم "وأ" نوكي "رادلا هذه لحدأ وأ َرادلا هذه لحدأ ال" :لاق ول :ِج انباحصأ لاق
 ےھت

 :لاق ول هلثع.و هني قالا ةيناثلا لحد ولو «ثنح ال وأ ىلوألا لحد ول ٠ح
 ثدحلا طرش دوجول

 جج | نع

 يد يضقت نح نعم. نوكي ید يضقت وأ كقرافأ ال"

 .ىلإك ةياغلل "تح
 : ةلماع ةملكلا تناك هل ةياغ حلصي اهدعب امو .دادتمالل الباق اهلبق ام ناك اذإف

 7 انا ةياخلا ذادتمالا يح يح َ

 ىح وأ نالف عفشي ّنَح كب رضا مل نإ رح ىدبع" :لاق اذإ هب دمع لاق ام هلام

 ع ب 'ليللا لدي يح و يكتشت ىح وأ «حيصن اا ةَملَكلا تئاك ا لي أ يدي نوي | و

 ولو «طرشلا دوجول ثنح ةيناثلا لبق ًالوأ ىلوألا لحد اذإف ةيناثلا لبق ىلوألا لرخذ هيلغ فولحملا نأل :ثنح

 ثنح ةيناثلا لبق ىلوألا لحد هيلع فولحملا ناك نإ :هنيمي يف رب .طرشلا تاوفل ثنحي ال ةيناثلا دعب ىلوألا لحد

 مدعل ؛ثنحي ال ةيناثلا دعب ىلوألا لحد ولو طرشلا دوجول ثنح ةيناثلا لبق ىلوألا لحد ولو ءطرشلا دوجول

 مالكلا لوأ نأل ؛ةحلاص ةياغلاو «تابثإو يفن يق نيمالكلا فالتخال فطعلا رذعتل نح نعم. تلعج امنإ ؛طرشلا

 ."يماسحلا" و ”يودزبلا" يف اذك هداحب لمعلا كلذلف :ميرحت و رطخ يف

 نأب ىلإك ةياغلا نعم اهيف لصألا نكل «فطعلا فورح يف انهه تدع نإو "يح" نأ نعي اک :ةياغلل تح

 « ر فلا عَلطَم يح :ىلاعت هلوق ف امك ءزنج ريغ وأ ا ا ییا با

 ."راونألا رون" يق اذك اهلبق اميف لخاد اهدعب ام نأ ىلع رثكألاف «ةنيرقلا مدعو قالطإلا دنع امأو

 كلذل اهصولخو اهيف ةياغلا نعم لامك :اهلصأف .هيلع رصتقيو هيلإ كي هيلإ يهتني ام :ةياغلا :ةياغلل

 ءاهتنالاو دادتمالا طرش امنإو ءةصلاخلا ةياغلا يهو :اهتقيقحب ةلماع .« رجفل لا علطَم يح :ىلاعت هللا لاق امك

 نم دبالف «ياثلاب يهتنيو لوألا دنع ناب الإ كلذ ا الو عيش يهتني ىلا ئه ةياغلا نأل ؛كلذل

 ."ندعملا" يف اذك ءاهتنالل يناثلاو دادتمالل لوألا ةيحالص



 قح يف لصف ١ ه هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .برضلل ةياغ حلصت اماما و الف ةقافقو «دادتمالا لمتحي راركتلاب برضلا نأل
 ءاكتشالاو ٠ حايصلا نم .

 هنيد هيضقي قبح هيرغ قرافي ال فلح ولو «ثدح ةياغلا لبق برضلا نع عنتما ولف

 فلاح

ES 
 لا

 صاخلاو ماعلا ةياغلا 4

 ا لک

 ىلع لخدت امك "يح" نأ ملعا مث ءاهلاثمأو ةعافشلاب ةداع برضلا نع نوعنتمي سانلا نأل :برضلل ةياغ حلصت

 دقو «يك مال نعم «ةازاحباو ةيببسلا درحل نوكت دقو «ةياغلل نوكت دق ذئتيحف ءاضيأ لاعفألا ىلع لحدت ءامسألا

 هيلع لمحيف «تفرع امك لوألا وه لصألا نكلو «ةيببسو ةياغ رابتعا ريغ نم كيرشتلا :يأ فطعلا درب نوكت
 طرشلا دجوي مل نإف :ءاهتنالا ىلع ةلالد رمال حلصي نأو دادتمالل ردصلا لمتحي نأ ناكمإلا طرشو ؛نكمأ ام

 طرش نأل :ثنح .ضعبلا لاق اذك ضحملا فطعلل راعتستف الإو «نكمأ نإ "يك مال" نيعم. ةازاجملل لمعتست

 .دجو دقو ليللا لوخد وأ ءاكتشالا وأ حايصلا وأ ةعافشلا لبق برضلا نع فكلا ثنحلا

 ةياغ حلصي نيدلا ءاضقو «دادتمالا لمتحي ةقرافملا مدع يهو ةمزالملا نأل ؛ةياغلل "يح" ةملك نأل :ثنح

 . قيقحتلا ةياغ'و "لوصفلا" يف اذك طرشلا دوجول ثنح هل ةياغ وه يذلا نيدلا هئاضق لبق هقراف اذإف ؛ةمزالملل

 ءدادتمإلا لمتحي برضلاف ء«تومب يح هبرضي نأ كفلحب لة لاقي نأ :وفو.:لاكشإ بااوح a رعت اذاف

 «ثنحي ال توملا لبق برضلا نع عنتما ول اذهو ؛ةياغلل "يح" لعجي مل كلذ عمو «لعفلل يهتنم حلصي توماو
 .ليق اذك فرعلاب كرتت دق ةقيقحلا نأل ؛فرعلاب انهه ةقيقحلاب لمعلا كرتي امنإ هنأب :باحأف

 ىلع اهدعب ام لمح نع عنام وه لب ا ىس معلا نع اهاه: سيلا فزفلا اذه لثم نأ رهاظلا :خل ! عنام

 :يأ لمح :هلوق هيلإ ريشي "يح" نم ةياغلا نعم ةدارإل ةقيقح لتقلا وأ توملا نعم ةدارإ وه عونمملا نإف «ةقيقح
 هدوجوو اهوخدم ىلإ ردصلاو «ةياغلا وهو هتقيقح ىضتقم :لاقي نأ الإ ؛ديدشلا برضلا ىلع لتقلاو تولا

 عطقنا ولف ءاريسي ولو نامزب ةياغلا لبق هدوجو عطقني نأب هنم الصفنم ال هل افرظ ربتعيو اًيغملاب ةياغلا لضتيل ًالصتم

 يف ازاحب ةياغلل عوضوملا ناك ةياغلا ةقيقح موهفم يف نيربتعملا دادتمالاو لاصتالا نم اطوخدم ىلإ برضلا ديرأ ام

 امهيلإ هدادتما الو امهنم برضلا برق امهيلإ ءاهتنالا نم دارملا نكل ءامهتيقح ىلع لتقلاو توملاف «ئعملا اذه

 -.لوصألا بتك يف اذك ديدشلا برضلا ىلإ امهيلإ برضلا نعم لؤي ىح اممي هلاصتاو



 ىتح یف لصف ١5 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 1 زج رخآلا 5 وألا حصو ةياغلث الا رخآلا و «دادتمالل الباق لوألا نكي م نإو

 ۾ اوا ىلع ل
 م داتا. نا ع كلا م رع ییا :هريغل لاق اذإ :ءدلي دمحم لاق ام :هلاقم

 او نايتإلا ةدايز ىلإ عاد وه لب «نايتالل ةياغ حلصت ال ةيدغتلا نأل ؛ثسحي الل هدي
 ا

 كتآ م نإ ايلا كانا راسا ا 5" نعم. نوكيف یازحلا ىلع لّمحيف ءءازج
 ةيدغتلا ي

 ىلع لمُح لوألل 5 رخآلا حلصي ال نأب اذه رافت اذإو «"ةيدغتلا هؤازج ًانايتإ
 عازجلا ىلع هلم

 :.ضخحلا فطعلا

 هذهو «رب دقف هلتقي وأ توحي نأ لبق برضلا نع كسمأ مث اديدش ابرض هبرض اذإ يح :خلإ فرعلا رابتعاب =
 يح برضي نأ فلخ ول هنإ :لاقي نأ :وهو «لاكشإ باوح هنأ لمتحيو ءاهتقيقح ةلع ناك :هلوقب قلعتم ةلأسملا

 لعجي مل كلذ عمو «ببرضلل :يأ انهه لعفلل ىهتنملا نوكي نأ حلصي توملاو «دادتمالا لمتحي برضلاف «توعب

 .فرعلاب انهه ةقيقحلاب لمعلا كرت نأب :باجأف «ثنحي ال توملا لبق برضلا نع كسمأ ول اذهو «ةياغلل "يح"

 .حلإ دادتمالل الباق اهلبق ام ناك اذإف :هلوقب ةطبترم ةلأسملا هذه :خ | نكي د مل كإو

 «ةيببسلا لجأل "يك مال" نيعمب ذشيح "يح" نوكتف ءامهدحأ وأ اعيمج ناطرشلا مدع نإف :خلإ ءازجلا ىلع لّمحي

 يهتني ايغملا نأ امك ءازحلا ىلإ يهتني طرشلا نأ :يهو «ةبسانملا نم ءارحللاو ةياغلا نيب نأل ؛ءازحلا نعم ىلع لمحف

 ةيدفعلا دان نال قق ل .ببسللا همم ضروغلا فاك انس تاك اه لوألا قآل "يك مال" نعم نوكتف «ةياغلا ىلإ

 .ملكتملل هيف رايتخا ال بطاخملا لعف وهو
 نايتإلا نوكي نأب كلذو :ةيدغتلا هؤازج .ئيمركت يكل كتيتآ :وحن هدعب امل ةلع هلبق ام نوكي يذلا وهو :ىك مال

 حلصي هجو ىلع نايتإلا نإف ؛هيدؤيل وأ همتشيل وأ هبرضيل هاتأ ناب رقما جو ىلع ل ةدايرلاو مشا هبوب ىلع

 ءازجلا ىلع هلمح يأ :اذه َرذعت اذإو . ندعملا يف اذك هدغي مل نإو تيس ا ميو دقو افا فرعا اريد

 يث امه ريظن الو ؛ءاهقفلا اهعرتخا ةراعتسا هذهو «ةياغلا نعم ذئنيح يعاري الو ازاخج ضل فطعلل نوكت' لئفيحف

 ذولا ارا :لإ فطعلا ىلع لمح .زاحملا يف طرشب سيل ةقالعلا قيقحت دعب تايئزحجلا عام نأل ؛برعلا مالك

 ١[ 57 ص :يشاوحلا ةدمعإ] .ايغملا بقعي ةياغلا نأ امك هيلع فوطعملا بقعي فوطعملا نأ :وهو ءامهنيب ةبسانملا



 ىلإ يف لصف 0 4۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 وأ «مويلا س ی س ب نإ رح يدبع" :لاق اذإ :هف دمحم لاق ام :هلاثم
 "تادايزلا" ف

 كلذ ثنح مويلا كلذ يف هدنع ٌدغتي ملف هاتأف "ويلا يدنع ىّدغت يح يأت مل نإ
 عءازجلا لح ردت ی

 ًءازج هلعف نوكي نأ حلصي ال دحاو تاذ ىلإ نقلا نم داو لك نيش اهلا

 .رلل ًاطرش ع ومجنا نوكيف ؛ضخَلا فطعلا ىلع لَمْ «هلعفل
 : ىلإ يف لصف

 .ةياغلا ءاهتنال ٠ ىلإ
 .مكحلا دادتما ىنعم ديفي روصلا ضعب يف وه مث

 «نايتالاك ملكتملا لعف لاثملا اذه يف ةيدغتلا نإف «ةازاحما ةماقتسا مدعل ضحملا فطعلل لاثم اذه :لإ نإ رح يدبع
 "ةنحلا لخدأ يك تملسأ" :ليق اذهو «هسفن يفاكي ال ناسنإلاو «ةأفاكم ءازجلا نأل ؛هسفن يزاجي ال ناسنإلاو

 يدبعف كدبع دغتأ ملف كتآ مل نإ :ليق هنأكف «فطعلل ةراعتسم لعجت نأ نيعتف «مولعملا ةغيصب ال لوهجملا ةغيصب

 نايتإلا مدع وهو طرشلا دوجول أرح هدبع راصو ؛ثدحي نايتإلا نع ايحارتم ىدغتو هاتأ وأ تأي مل نإف «رح
 يتخارتلا ميقتسي ال ءافلا نيعم. تلعج اذإف ءءافلا فرح ةراعتسالا هذه يف ب رقألا نأل ۹ وصوم هدعب يدغتلاو

 نعم بساني بيقعتلا نأل ؛"مث" نيعمج وأ "ءافلا" نعم فطعلا ىلع يأ :ضحلا فطعلا ىلع .ىفخي ال امك
 ربل اطرش عومجملا نوكيف «بيقعتلا فصوب يدغتلاو نايتإلا :يأ نيلعفلا دوجو ىلع ربلا دوجو فقوتيف «ةياغلا
 ."لوصفلا" يف اذك الف الإو ربلا لصح خارت ريغ نم نايتإلا بيقع ىدغتو ىتأ ولف

 أ وأ ءتأي مل ول ىح ءالف الإو ربلا لصح خارت ريغ نم نايتإلا بيقع ىدغتو ىتأ ولو :خإ غومجملا نوكيف
 يف ةياغلا ءاهتنا "ىلإ" نيعم نأ ملعا :لإ ءاهتنال "ىلإ" ."حيولتلا" يف اذك ثنح ايخارتم ىدغتو ىتأ وأ .دغتي ملو

 ةفوكلا نم ترس :لاقي ءاهلبق ام مكح ةياهن اهدعب ام نأ ىلع ةلالدلل اه ىتؤيو ءاهتقيقح يه هذه عضولا لصأ

 مايصلا لعف نإف «ةيآلا كربللا ىلإ ةايصلا اوستا 2 :ىلاعت لاق .هعطقنم ةرصبلاو ريسلا أدتبم ةفوكلاف «ةرصبلا ىلإ

 ١184[ ص :يفاشلا] .اهيف لصألا وه اذه «ملكتملا لعجب ةياغ حلصي ليللا نإو «دادتمالل لباق
 دمل "ىلإ" ةملك ركذتف «كش امهلوانت يف وأ ةياغلل الوانتم مالكا راض نوكي ال نأب :خإ دادتما ىنعم ديفي
 ةعاس كاسمإلا نع عقي موصلا نإف «ةيآلا 4 ليلا ىلإ مايصلا اومتأ 2 :ىلاعت هلوق يف ا ةياغلا ىلإ مكحلا

 کا دلل لیلا ركذف «ىرحأ ةعاس لوانتي ال وهو فلخلا ةلأسم ليلدب



 نإو کجا يف ةياغلا لحدت ال دادتمالا دافأ ناف طاقسإلا ىنعم ديفي روصلا ضعب فو

 اينجل تم د 5
 ل ا دافا

 .عيبلا يف طئاحلا لخدي ال "طئاحلا اذه ىلإ ناكملا انه 0 5 1 ل وألا ريظن

 ."مايأ ةثالث ىلإ رايخلا طرشب عاب" :يناثلا ريظنو

 ةدناف دافأ دقو.بكشلا يف الحاد رهشلا ناك رهش ىلإ االف ملكأ ال شلح ول هلو

 نادال .انهه طاقسإلا

 س 9 تبعوتسال ال اها هنإف ءطاقسالل انهه "ىلإ" ةملك نأل ؛قفارمل ىلإ

 ةرسلا تحت ام لّجرلا ٌةروع' :ةكع هلوق ف ىلإ ةملك نأل ةهروعلا نس ةكرلا :انلق اذهو

 ؛مكحلا يف ةبكرلا لخدتف «طاقسإإلا داف ديف "ك لا لإ
 ةروعلا مكح س ا

 يف امك اهءارو امع مكحلا طقسيل ةياغلا ركذتف «ةياغلا ءارو ال الوانتم ردصلا نوكي نأب :طاقسالا ىنعم ديفي

 قفرملا ركذف ؛طبإلا ىلإ عباصألا سؤر نم ةحراجلل مسا ديلا نإف «ةيآلا /قفارَمْلا ىلإ ْمَكَيدْيَأَو :ىلاعت هلوق
 .مكحلا دمل ةياغلا نوكيف ءرثكألاو لقألا ىلع قلطي ناكملا مسا ذإ ج! طئاخلا لخدي 5 .اهءارو ام طاقسإل

 اقلطم رايخلا طرش ول هنإف ؛طاقسإلا لحأل انهه ةياغلا نأل ؛مكحلا يف ةياغلا لحدت هنإف :ل! رايخلا طرشب عاب

 .اهئارو ام جارخإل ةياغلا ركذ ناكف «دقعلا دسفيو ديؤم تبني

 رهشلا ءارو ام طاقسإل رهشلا ركذ نوكيف «هقوف امو رهشلا لوانتي "ملكي ال" :هلوق نأل :لإ طاقسإلا ةدئاف

 رفكي ال ىح اداقتعا ال المع امهوخدل "امهلسغ ضرف" :لقي لو كلذ :لاق اإ :نالخاد "لوقا" يف يف اذك
 لحدتف «ءايغملا تحن ةياغلا لحدت اهئارو ال ال وانتم ناك اذإ ردصلا نأ لجأل يأ :اذهو .امهلسغ ةيضرف دحاح

 - .ليق اذك اهئارو ام طاقسإل ةياغلا ناكف ءةبكرلا ءارو ام هلوانتي ةرسلا تحت ام نأل ؛ةروعلا ف ةبكرلا

I 

 ديعس يبأ نع ةماسأ يبا نب 0 هيت NI ةالصلا باتك ف س و يق ر ادلا ااا



 ىلع يف لصف ١ 48 01 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ةياغلا ىلإ مكحلا ريخأت "ىلإ" ةملك ديفت دقو

 لاحلا يف قالطلا قي ال هل ةن الو "رهش ىلإ ٌقلاط تنأ" :هتأرمال لاق اذإ :انلق اذهلو
 رهشلا دعب لب 7 5 رييخأتلا داف و اأ

 قالطلاو ءاعرش طاقسإإلاو مكحلا دل حلصي ال رهشلا GE نأ نيبال وقول ًافالخ اندنع

 ی ف لصف

 ىلع نالفل" :لاق ول اذملو .يلعتلا و قّوفتلا ىنعم ةدافإل هلصأو «مازلإلل "ىلع" ةملك

 نإ ةرسلا ناب :اعوفرم رفعج نب هللا دبع ثيدح نم "هكردتسم' ق مكاحلا هجرحأ :خإ لجرلا ةو -

 ق نأ اغ بويأ يبأ ثيدح نم هننس يق اضيأ نيطق رادلا جرحأو فک تكسو ةيوك ةا

 عمو «ةنمزألا يف تلخد اذإ يأ :لإ مكحلا ريخأت ."ةروعلا نم ةرسلا نم لفسأ امأو ةروعلا نم نيتبكرلا
 ؛ةياغلا دوجو دعب تبثي مث هتوبن بجو ام دوجو عم لاحلا يانا ءىشلا نوكي ال نأ و ‹«ليحأتلا :ريحأتلا

 تناكل «ةياغلا الولو «رهشلا يضم ىلإ ةبلاطملا ريحأتل هنإف ءرهش ىلإ عيبلاك لاحلا يف انباث ناكل ةياغلا الولو

 لاحلا يق ءيشلا نوكي نأ :وهو «تيقوتلا نامزلا ىلع ةلحادلا "ىلإ" يت لصألا نأ ملعا مث «لاحلا يف ةتباث ةبلاطملا

 ال نأ وها يحأتلاو ليجأتلل نوكي دق مث ءاضيأ اهئارو ام يف اتباث ناكل ةياغلا ال ولو 00

 ءاضيأ لالا ق انباث ناكل اعالولو هقياغلا دوجو دعي تب مث فيضتقم دوجو عم لاحلا يف اتباث ءيشلا نوكي

 اهانلعجف «نمثلا نم هيلع لدي ام رابتعاب ليجأتلا لمتحي عيبلا ¿ نكل تيقوتلا لمت ال قالطلاو عيبا نم ءيشو

 :هريغو "نادعملا" قاذك ءاغلالا' نخ ازارتحا عاقيإلا ىلإ هيف لحألا ريصف «قالطلا فالخب ؛نمثلا لحأب اقلعتم

 ؛ةملكلا رحخآ وغليو لاحلا يف قلطت زيجنتلا هب ىونو رهش ىلإ قلاط تنأ :لاق ول هنأل ؛ديقلا اذه ديق :هل ةن الو
 عقي :رفز لاقو «همالك ءاغلإ نع ازارتحا ؛ريخأتلا ىلع قالطلا لمحي يأ :هيلع لمحيف .همالك ةقيقح یون هنأل

 نأ :لوقن انكل هلصأ توبث عنمي ال نيدلا ليجأتك هلصأ توبث عنمي ال ءيشلا ليحأتو «ليحأتلل "ىلإ" نأل ؛لاحلا يف

 قيلعتلاب ريخأتلا لمتحي قالطلا لصأو «هريخأت بجوأف «قالطلا لصأ ىلع لحد انههو هيلع لحد ام ليحأتلل "ىلإ"

 ."ندعملا" يق اذك ةبلاطملا ريخأت ىلع همث ةملكلا انلمحف «قيلعتلاب ريخأتلا لمتحي الف نمثلا لصأ امأف «رهش نعم

 فاق درعا ماكحألا ةماع قف لمعتسللا قرعلا علل انهو ةه ام ىلع هلق ام عوزلا تايقر نينا :مازلإلل

 ىلع مزاللا ناك الو «حطسلا ىلع وأ ريرسلا ىلع ديز :انلوقك قوفتلاو يلعتلا وهو يوغللا اهانعم نع ازوحت وأ
 - .ليق اذك اهانعم هنأك مازلإلا ناك هتمذ ىلع هبوجول هسفن قوف هنأكو «هيلع بلغيو ىلعتيو هبكريو هولعي هنأك ءيشلا



 ." لبق وأ يعم وأ يدنع" :لاق ول ام فالخب :نيّدلا ىلع لّمحي "فلآ
 لهأ نم ةرشع ىلع ينؤونمآ ' ':نصحلا سأر لاق اذإ :"ريبكلا ريسلا" يف لاق اذه ىلعو

 " ىلعتلا هتدافإ ي أ

 ةرشعف وأ ةرشعو يومآ" :لاق ولو غ4ل نييعتلا رایو اوس ةرشعلاف ءانلعفف ا

 .نمالل نييعتلا رايحو «كلذكف انا ر 4 7

 ىلع" نوكي فلأ ىلع اذه كّنعب" :لاق ول نح ًازاحب "ءابلا" ىنعمب "ىلع" نوكي دقو
 .ةضواعملا ةلالد مايقل ؛ ءابلا نعم

 اش هّللاب نك رش ال نأ ىلع كيال :ىلاعت هللا لاق هطرشلا ىنعمب "ىلع" نوكي دقو

 نعم نوكي دقو «حطسلا ىلع ديز :مهوق يف امك ًاسح نوكي دق يلعتلا يأ وهو :خلإ ْيَلعَتلاو قّوفتلا ىنعم =
 اذك "نيد هبكر" :لاقي اذلو «همزلي نم ىلعتسي نيدلا نأل ؛"نيد يلع نالفل"و «'ريمأ انيلع نالف" :مهوق يف امك
 ظفحلا ىلع لب نيدلا ىلع لمحي الف «مازلإلاو بوجولا ةملك ركذت مل هنأل :خلإ لاق ول ام فالخب ."لوصفلا" يف
 ١[ 45 ص :يشاوحلا ةدمعإ .ةنامألاو

 :يأ هل نييعتلا رايخو :هلوق دوصقملا لب عيرفتلاب دوصقمب سيل اذهو ءنصحلا سأر ىوس يأ :حلإ هاوس ةرشعلاف
 ايلعتم نوكي نأ يضتقيف «قوفتلاو يلعتلا ىلع ةلادلا "ىلع" ةملكب ةرشع ىلع هسفن نامأ بلط هنأل ؛نصحلا سأرل

 ."ندعملا" يف اذك ءاشي نم رذيو ءاشي نم راتخي ثيح هل نييعتلا ةيالو نوكي نأب كلذكو «نامألا توبث يف مهيلع
 ایالات ن مهيلع الجم ورگ "ىلع" هلك ةرسع ىلع هش ناما بظل يضخ نلآز] يآ دل
 .ءاشي نم رذيو ءاشي نم راتخي ثيح نييعتلا ةيالو مهيلع هل نوكي نأب كلذو

 هل نوكي الف ؛مهفامأ يف مهيلع ايلعت طرتشي نأ ريغ نم هسفن نامأ ىلع مهفامأ فطع نصحلا سأر نأل :نمآلل
 يف نوكي امنإ "ءابلا" نعم "ىلع" ةراعتسا نأ ملعا :لإ ءابلا ىنعمب ."ندعملا" يف اذك نصحلا سأرل :يأ هل رايخلا

 ١85[ ص :يفاشلا] .حاكنلاو «ةراجإلاو عيبلاك «طاقسإلا نعم نع ةيلاخلا ةضحملا ةضواعملا

 قلعتي ءازجلا نأل ؛ءازجلاو طرشلا نيب ققحتم موزللا نأل ؛موزللا يهو هتقيقح ترذعت اذإ يأ :طرشلا ىنعمب
 نأل ؛ةقيقحلا ةلزنمتي طرشلا نأل ؛لبق نم لاق امك ًازاحب :انهه لقي لو «هدوجو هنع امزال نوكيف ءطرشلاب
 قوف نوكي ءيشلا ىلع دعاصلا نأل ؛بقاعتلا هيفو «هيلع يلعتملا مزالي ىلعتملاك هبقعيو طرشلا مزالي طورشملا
 .رخآلا رثأ امهدحأ نوكي نييقاعتملا نأ امك ءىشلا كلذ



 يف ةملك يف هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 هتاف "فلا ىلع ال يَا :اهجوزل تلاق اذإ :هثح ةفينح وبأ لاق اذهو

 اطرش ثاللغلا نوكيف ءطرشلا نيعم ديفت انهه ةملكلا نأل ؛لاملا بجي ال سا

 .لاملا موزلل

 ق ظلال "قا" ةملك

 ا ا ا TOT :لاق اذ احصأ لاق لصألا اذه رابتعابو

 ی رار :

E 

 اهقلط اذإ هنإف :لإ ثالثلا نوكيف .فلألا ثلث بجي :اج دمحم و فسوي وبأ لاقو «جورزلل فلأ وهو :لاملا بجيال
 :اهدنعو ؛لاملا يأ طورشملا تاف ثالثلا وهو تاف اذإ طرشلا نأل ؛لاملا نم ءيش بجي ال ةدحاو لحرلا

 لاملاو «ةأرملا بناج نم ةضواعم لاملا ىلع قالطلا نأل ؛فلألاب اثالث ئقلط :تلاق ول امك فلألا ثلث بحي

 نيبو قالطلا نيب سيل :هككني ةفينحوبأ لاقو «"ءابلا" نعم. "ىلع" ةملك لمحيف «قالطلا نع اضوع اهيلع بحي
 عقي مث الوأ بجي لاملا نأل ؛لاملا بجي مث ًالوأ بجي قالطلا نأل ؛ةبقاعم امهنيب لب ةضواعم دقعنيل ةلباقم لالا
 قي بيتزت الب اعم ضوعملل ًالباقم بج ضوعلا أل ؛ةةضواعملا نعم ال:ءارجلاو طرشلا نعم اذهو:.قالطلا

 مزلي ملف ءطرشلا دحوي مل ةدحاو اهقلط اذإف ؛لاملا موزلل اطرش ثالثلا نوكيف «طرشلا ىلع لمحيو «ةلباقملل

 .”ندعملا" قاذك لاملا

 ذيز :لكم اه وأ ءروكلا ف ءاملا :لثم اقيقحت اهلبق امل ءاعو و فرظ "يف" ةملك هيلع تلخد ام نعي ب :فرظلل

 ؛كتجاح يف انأو ملعلا يف رظني ديز :مهلوق امأو ءاذك موي يف جورخلاو «سيكلا يف مهاردلاو ةمعنلاو «رادلا يف
 اهيلع تلمتشا دق اهفأك لعج هسفنل افرظ ةجاحلا لعج امل هنأ نعم ىلعو «هلمأتو هرظن لحم ملعلا نأ نيعم ىلعف
 كلل نقم للو قرط "ىف" انبات اقورظم تضخ هاف نل اج للا ىف انك هلق ىلع اهعلفت

 ١[ 57 ص :يشاوحلا ةدمع] .امهيلك بصغب الإ



 يف ةملك يف لصف 000 o۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :اهج دمحمو فسوي وبأ لاقف «"ادغ ٌقلاط تنأ" :لوقي نأب نامزلا يف تامغُتسا اذإ امأ

 ةلزنم. ناك "دغ يف ّقلاط تنأ" :لاق ول يح ءاهٌراهظإ وأ اهفذح كلذ يف يوتسي

 .اعيمج نيتروصلا ف ٌرجفلا علط امك قالطلا عقي "ادغ ٌقلاط تنأ" :هلوق

 ترهظأ اذإو حفلا َعَلط امك قالطلا عمي تفذُح اذإ اأ ىلإ هي ةفينح وبأ بهذو

 عقي ةينلا دوحو الولف «مامبإلا ليبس ىلع دغلا نم ءزج يف قالطلا عوقو دارملا ناك

 ضتقي امهيأ نأب هتابثإو "يف" فذح يف اوفلتخا نعي "نع قلاط.تنآ" :لوقت انآ لثم :إ تلمعتسا اذإ امأ

 نوكي يح هيضتقي ال امهيأو «هلبق امع لضاف ريغ هلبق امل ارايعم "يف" دعب ام نوكي ىح "يف" لوخدم باعيتسا

 ن :هلوقف («هدعب اه عيمج بع وتسی هنأ 5 عاوس اھ :نابحاصلا لاقف هلق امع اللضاف هلبق امل افرظ
I يل 

 يف دعي ام

 هنأل ؛ءاضق قدصي ال راهنلا رحأ هب تيون :لاق ول يح «هدعب امل ارايعم دغلا نوك يف ءاوس "دغ يف" :هلوق وأ

 رهاظلا فالح اذهو ءضعبلا صيصخت ىون دقف راهنلا رخأ ىون اذإف هلك دغلاب دارملا نأ رهاظلا نإف ءرهاظلا فالح

 فرظلاب لعفلا لصتاو "يف" تفذح اذإ :كلي ةفينح يبأ دنع امأو «همالک لمتحم یون ةا ؛ةتايد امهيف قادصي لب

 ءلعفلاب بصتنا ثيح هب لوعفملا هباش ذئيح هنأل ؛نكمأ نإ باعيتسالا هب داريف «"ادغ قلاط تنأ" :لاق نأب

 قدصي ال راهنلا رخآ تيون :لاق اذإف ,نكمأ نإ هعومجع. لعفلا قلعت يضتقي هب لوعفملاك باعيتسالا يضتقيف
 ىضتقا "يف" ةطساوب هب لعفلا لصتا اذإ امأو «راهنلا لوأ يف قالطلا عقي نأ دبالف «همالك بجوم ريغ هنأل ؛ءاضق

 راهنلا رخآ تدرأ :لاقو "دغ يف" :لاق اذإف «باعيتسالا ةيفرظلا ةرورض نم سيل ذإ ؛راهنلا نم ءزج يف هعوقو
 فو رهدلا نموصأل :اده ريظن و .نييعتلا ةيالو هلو عدغلا نم مهبم عرج ف هع وق ول ؛ةنايد قدصي امك ءاضق قدصي

 للي مالسإلا رخف لاق اذك ةحاسلا ىلع عقي هنإف ؛يناثلا فالخب «رمعلا باعيتسا يضتقي ل وألا نإف ءرهدلا

 ق یهو «رحلا فرح ةطساو الب دغلاب قالطلا ل تفذح ادا 0 ةملك هنآل څخ! رجفلا علط اهك

 بعوتسيل دغلا لوأ يق قالطلا عقي نأ دبالف «قالطلل اعقوم دغلا عيمج نوكيف «قالطلاب دغلا باعيتسا يضتقيف
 ٤۸ ١] ص :يشاوحل ا ةدمع] .دغلا عيمج قالطلا

 كلذو ؛دغلا نم مهبم ءزج ىلإ افاضم قالطلا تراص تركذ اذإ اهل كلذو :لإ دغلا نم ءزج يف

 .باعيتسالا ىضتقي ال



 لصف ١ 6م هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ةقين تخص راهنلا ٌرخآ یون ولو «هل محازملا مدعل ؛ءزجلا لأب قالطلا
 ءرهشلا موص ىلع عقي هنإف «"اذك تنأف ٌرهشلا تمص نإ" :ِلُحّرلا لوق يف :كلذ لاثمو

 .رهشلا يف ةعاس كاسمإلا ىلع كلذ عقي "انك تنأف رهشلا يف تمّص نإ" :لاق ولو

 ىلع اقالط كلذ نوكي "كم قو ءرادلا يف قلاط تنأ" :هلوق لثمف :ناكملا يف امأو

 .نكامألا عيمج يف قالطإلا

 ناك نإف «ناکم وأ نامز ىلإ هفاضأو لعف ىلع فلح اذإ :انلق الق ةا عم رابتعابو

 لعفلا ناك نإو «ناكملا وأ نامزلا كلذ يف لعافلا ا , لعافلا متي امم لعفل

 ؛ناكملاو نامزلا كلذ يف لَحَّلا نوك طرتشي , لم ىلإ دعم

 .u م

 هيلع تلخد ام ضحمتي "يف" ةملك ترهظ اذإ هنألو «هبحوم ريغت ريغ نم هتالمتح ديلا هنأل :هنين تّحص
 ا ا 1

 .موصلاب رهشلا باعيتسا ىضتقتي يضتقتيف «رجلا فرح ةطساو الب رهشلا عيمج موص هثنح طرش يأ :±! موص ىلع عقي

 .باعيتسالا يضتقي ال كلذو «رهشلا نم مهبم ءزج ىلإ فاضم لعفلا نأل :لإ كلذ عقي

 ال ناكملا نأل ؛لاحلا يف نكامألا عيمج يف قالطلا نوكي يأ قالطإلا ىلع :هلوق نم لدب :لإ نكامألا عيمج يف

 احاص نوكي نأ دبال ءيشلل افصو ناك امو «هل فصولا ةلزنم ءيشلل فرظلا ذإ ؛قالطلل افرظ حلصي

 عقي ناكم يف عقو اذإ هنأل ؛لاحب قالطلل حلصي ال ناكملاو «هب دنسمو فصولاب صتخم فوصوملاو «صيصحتلل

 نأب لعفلا رامضإ هب داري نأ الإ «لاحلا يف عقو "رادلا يف قلاط تنأ" :ليقف «ناكملا ىلإ فيضأ اذإ قالطلا هيف

 اميف قدصيف «لاحلا لعفلا دارأو لحما ركذ هنأل ؛لاحلا يف قلطت الف طرشلا نعم ريصيف «رادلا كلوحد يف ديرأ

 .ءاضق قدصي الف ءرهاظلا فالح هنكلو هلمتحي ظفللا نأل ؛ىلاعت هللا نيبو هنيب

 لب هدحو لعافلا دوجوب منت ال امهفإف ءالثم لتقلاو جشلاو برضلاك لوعفم ىلإ هدوجو فقوتي يأ :خل ! ىدعتي

 .لوتقملاو جوجشملاو بورضملا وهو «لوعفملا دوجو ىلع فقوتي



 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 اذإ :"ريبكلا عماجلا" يف ب دمحم لاق لَحْلا يف راو هرّنأب قَقَحَتِب اهنإ لعفلا نأل
 دجسملا جراخ م ناپ سلا ا وسو هلق ا اذكفا دححسلا قا تامل نإ" :لاق
 ناكلا لاثم

 تن ال هحسسلا يل عفهللو دحسلا جراخ ماعلا نا ور كق

 بورضملا نوك طرتشي "اذكف .دجسلا يف .كتححشا وأ كتبرض نإ" :لاق ولو

 .هيف جاشلاو براضلا نوك طرتشي الو هدسسلل ين عرسال

 موت تانو سینا موب لبق :عرسف "انكف سيمنملا موي يف كَمْ نإ" :لاق ولو
 م نامزلا لاثم

 .ثحي ال ةعُمشللا موي تامو سيمخلا موي هحرج ولو «ثنحي سيمخل

 ءاهراثآ فاالتخاب اهعامسأ فلتخت هنأ ىرت الأ اهلحم يف اهراثآ روهظب فرعت امنإ لاعفألا نأل :ل ! امثإ لعفلا نأل

 أحرج ىمسي حرحلا يف هرثأ نإو ءابرض ىمسي ماليإلا يف هرثأ نإف اهو ىلع لاا نم بسسس لسرأ نم ذأ
 تبث ام رابتعاب لعفلا مسا نأ انملع اهراثآ فالتخاب لعفلا فلتخا املو ءالتق ىمسي حورلا قاهزإ يف هرثأ نإو

 متت لاعفألا هذه نإ :ليق امع باوجلا جرح لالدتسالا اذهب :لوقن نحنو «هقح يف ناكملا يعاريف «هب لوعفملاب

 لوعفملاب صتحا نعمل الإ تبثي مل لعفلا نأل ؛امهقح يف ناكملا يعاري نأ بجيف ءامهدحأب ال لوعفملاو لعافلاب

 ."ندعملا" يف ام حيضوت اذهو «لعفلا رثأ وهو
 مسي متشلا نال : تف ."ندعملا" يف اذك لحما قح يف نامزلاو ناكملا يعاريف هيلع عقي لحم يف يأ :لحملا يف ُهُرْثَأَو

 هققحت نأل ؛لكشم اذهو :ثّنحي ال .ليق اذك دجو دقو دجسملا يف هدوحو ثنحلا طرش ناكف «هدحو متاشلاب

 نود امهدحأ يف ةيفرظلا طارتشاو «لعفلا هيلع فقوتي امم امهالكف ءاضيأ رثؤملاب نوكي هيف رثؤي ام. نوكي امك
 لحما ىلع لعافلا عوقو دوصقملا نوكي لعافلا عم لحلا ركذو ايدعتم لعفلا ناك امل :لوقن انأل ؛مكحت رحآلا
 ."مولعلا حاتفم" يف امك اذهل لحما يف ةيفرظلا طارتشاف «دوصقملا وه لحما نوكيو ؛ةرورض

 بورضملا دوجو ىلع فقوتي لب «هدحو لعافلاب نامتي ال جشلاو برضلا نأل :2! بورضملا نوك طرتشي
 فلالا يأ :ثّنحي .٠ ٥ نحت يشار ا ةلمَغ] حسا ق ارجو تلا طرش ناكف .ءاضيأ جوجشملاو

 لبق هنأ ىرت الأ ءحورلا . قوهز دنع الق ريصي اغا لتقلا نأل ؛ ؛سيمخلا ( موي يف لتقلا وهو طرشلا دوجوب ملكتملا

 «حورلا قوهز نامز يعاريف ءالتق ىمسي حورلا قوهز دعبو ءاحرح ىمسي سيمخلا موي يف حورلا قوهز
 .ليق اذك هيف لتقلا وهو ثنحلا طرش دحوي ملف «سيمخلا موي يف حورلا قوهز دحوي ملو



 يف ةملك يف لصف ١6 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 درا يج ا ليلا يت ينس يب

 عقي الف طرشلا ىنعمب وهف "رادلا كلوحخد يف قلاط تنأ" :لاق اذإ :هتط دمحم لاق

 .رادلا لوحد لبق قالطلا

 ءلاحلا يف قالطلا عقو ضيحلا يف تناك نإ "كتضيح يف قلاط تن" :لاق ولو

 `. .ضيحلاب قالطلا قلعتي الإو

 .رجفلا علطي ىتح قّلَطُي مل "موي ءيحب يف قلاط تنأ" :لاق ول :'عماحلا" يفو
 ند يسمشلا بنورك ةت قالطل عقار لااا كالا داك نإ موي يضم يف" :لاق ولو

 .ةعاسلا كلت ذغلا ن نم ءيجت نيح لت مويا ف ناک نإو طرشلا دوجول دغل

 هنأل ؛هل ًالماش نوكي نأ نعم ىلع قالطلل ًافرظ حلصي ال جورخلاو لوحدلاك لعفلا نأل :طرشلا ىنعم ديفت
 ةقيقحلا ترذعت اذإف ءيشلا لحم نوكي ال نينامز ىقبي ال امو فورظملل لحم فرظلاو «نينامز ىقبي ال ضرع
 .ةنراقم فرظلاو طرشلا نيب نأ امل ؛ازاحم طرشلا ىلع لمح ةيفرظلا يهو

 ,نينامز ىقبي ال ضرع هنأل ؛ًالماش نوكي نأ نعم ىلع قالطلل ًافرظ حلصت ال لاوقألا نأل :لإ طرشلا ىنعم
 ثيح نم ةبسانم طرشلاو فرظلا نيب نكلو ؛ءيشلا لحم نوكي ال نينامز ىقبي ال امو «فورظملل لحم فرظلاو
 فرح نإف «"عم" نعم. "ىلع" لمحف «طورشملاو طرشلا نيب امك ةنراقم فورظملاو فرظلا نيب نأ امل ؛ةنراقملا

 ."ندعملا" يف اذك قالطلا عقي رادلا كلوحخد عم لاق ول هنأ ليلدب ضعبلا ماقم اهضعب ماقي ةولصلا

 ءايورغ ىلإ اهعولط نم هنإف ؛راهنلا فالخب «سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم مويلا نأل :رجفلا علطي ىتح
 قلعم قالطلا نأل :سمشلا بورغ دنع .ىفخي ال امك باوص ريغ وهو «سمشلا علطت ىح :خسنلا ضعب يو
 سمشلا بورغ دنع نوكي امنإ تاعاسلا عيمج يضمو «مويلا تاعاس عيمج ىضم اذإ دحوي امنإ اذو «مويلا يضع

 .مويلا يف لوقلا اذه ناك اذإ اهيف مالكلا دحو ىلا ةعاسلا كلت ءيحج دنعو ؛ليللا يف مالكلا اذه لاق اذإ دغلا نم

 يضم طرشلا نأل ؛دغلا نم لاوزلا تقو ءاح اذإ قالطلا عقي لاوزلا تقو فلح اذإ :يعي :دغلا نم ءيجن نيح

 قالطلا عقوف الماك مويلا ناك دغلا نم يناثلا فصنلاو فلحلا موي يف راهنلا فصن ىضم اذإف «لماک موي

 ."ندعملا" يف اذك طرشلا دوجول



 ءابلا يف لصف ١65 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ناك "ىلاعت هللا ةدارإ يف وأ ىلاعت هللا ةئيشم يف قلاط تنأ" :لاق ول :"تادايزلا" فو

 .قلطت ال يح طرشلا نعم. كلذ

 .ةغللا عضو يف قاصلإلل "ءابلا" فرح

 انو ها طرش قلو عيبلا يف لصأ عيبملا نأ الع نهق نالا ست اتو

 .نمثلا كاله نود عيبلا َعافترا بحوي عيبملا كاله :ىيعملا

 عطايا لبق هي نوكي نأ ال لصألاب اقصلم علا نوكي نأ لصألا :لوقنف اذه تبث اذإ
 عيبملا نمثلا ج ماما

 .ةياورلا رهاظ بتك نم وهو كب ينابيشلا نسحلا نب دمحم ينابرلا مامإلل ةيفنحلا عورف يف باتك وه :تادايزلا
 :هلوق لاطبإ كلذ ناك "يىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ" :لاق ول هنأل :خإ قلاط تنأ :لاق ول [15.+ نه قاشلا]|

 قصلملا وه ءابلا هيلع لحد امف هب هلاصتاو ءيشلاب ءيشلا قلعت وهو :قاصلإلل .هانعم. ناك ام اذكف «قلاط تنأ

 .اهيف زاج يقاوبلاو ةغللا يف اهلصأ وه اذه ,قصلملا وه رخآلا فرطلاو هب

 :ىلاعت هلوق يف ءابلا نأ معز ثيح كب يعفاشلا لوق فييزت ىلإ ةراشإلل ةغللا عضو يف :لاق ان :ةغللا عضو يف

 لصأب اسيل امهو ؛كارتشالاو فدارتلا مزلتسي هنأ ىلع برعلا يف فورعم وهو م © اا اوُحَسْماَو#

 ضيعبتلل ناك ول هنألو «فدارتلا مزل ضيعبتلل ءابلا ناك ولف «ضيعبتلل عضو "نم" فرح نأل كلذو ؛مالكلا يف

 ضعب اوحسماو هدنع ةيآلا نعم نوكيف «كارتشالا مزل قاصلإلل هنأ عم ضيعبتلل ناك ول هنألو «فدارتلا مزل

 ايتآ نوكي حسمي ضعبلا يأ ىلعف ؛لكلا بيرق يح هقوف امو ارعش نوكي نأ نيب قلطم ضعبلاو ؛مكسؤر
 نوكيف لكلا هنم رهاظلاو مكسؤر اوحسماو عملا ناكف «ةدئاز يأ ةلص اإ :ءلل. كلام لاقو «هب رومأملاب

 ؛هيلإ راصي الف ءزاحم ضيعبتلا نأل ؛ةدايزلاو ضيعبتلل "ءابلا" سيل يأ كلذك سيل :انلق ءاضرف سأرلا لك حسم
 ."ندعملا" يف اذك مهفاف لصألا فالح ةدايزلا كلذكو

 نوك يأ هقيقحت :عبتلاب ٠١١] ص :يشاوحلا ةدمع].عوبتملا لاوز دحوي ال عبتلا لاوز نأل :نمشلا كاله نود
 امي ىلا ءايشألا ىلإ ةليسو ايعبت ارمأ ناك ءاقبلا تاذلاب لصحي ملو ندبلا ماوق هب قلعتي مل امل نمثلا نأ اعبت نمثلا

 كاله يف كلذو «نمثلا يف دوجوم معأ رمأ يهو هتيلام هنم دوصقملا لب ةبولطم هتروص نوكت الف «سفنلا ءاقب

 ."حاتفملا" يف اذك عيبلا عفتري هكالهبف ةيلاملاو ةروصلا هنم دوصقملاف عيبملا امأو «عيبلا عفتري ال نيعتملا نمشلا



 ءابلا يف لصف 10۷ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 «لضألاب قصلم ّعبت هنأ ىلع كلذ لد عيبلا باب يف لدبلا يف "ءابلا" فرح لَحَد اذإف

 ا4 نف اعين قركي ف

 دلا نكي لتر و طلا نم ركب ةبعلا اله كس كسب" :لاق اذإ اق اذه ىلغو

 ةطنحلا نم اًرك كنم تعب" :لاق ولو «ضبقلا لبق هب لادبتسالا ٌروجيف ءان ٌركلاو ءاعيبم
 الو الإ حصي ال املس دقعل نوكيو اهي و نك دبعلا نكي ديعلا اذني اهفّضوو

 ىلع كلذف "رح تنأف نالف مودقب تربع نإ" :هدبعل لاق اذإ :دثص انؤاملع لاقو
 .قّتعي ال ابذاك ربح ولف مودقلاب اقصلم را نوكيل قداّصلا ربخلا

 هربخأ ولف «ربخلا قلطم ىلع كلذف "رح تنأف مدق انالف نأ ئتربخأ نإ" :لاق ولو
 لوما

 .قتع ابذاك

 رم 1 نذإلا ىلإ سچ "نك تنأف داب الإ رادلا سس تجرخ نإ" :هتأرمال لاق ولو

 جورخلا يف

 E نذإلا نودب ةيناثلا هاندا r زف ءنذإلاب قصلم ج ورخ ىيئتسملا ذإ

 انلق :يأ انمن نوكي "ءابلا" هيلع لحد ام نأ ىلع يأ :انلق اذه ىلعو .نمثلا وهو عيبملا لدب يأ :لدبلا يف

 ا ےک ا طع قرط یک کک اسب کا نسال اک ےک ف نالدبلا ناک ایف

 هربخ نوک ىلع بم وأ قلعتم وأ لوح هتيرح مكا يأ :خإ ربا ىلع كلذف .ضعبلا لاق انك جيبم رحخآلا
 ربخلا قاصلإو «ودقلاب اقصلم اربخ يضتقيف «قاصلإلل ءابل فرح نأل ؛عقاولل اقناظع اعداَص ارحل هاا

 هيلإ مضنملا دوجو عرف مضنملا لب لب مامضنإلا نإف «مودعملاب قاصلا ال هنأل کو لم روس 3 مودقلاب

 ۲ ."رانملا حرش" يف اذك اذه هب اقصلم نكي ملف ًامودعم هنع یکحملا هقادصم ناک ابذاك ناك اذإف «هصخشتو

 رادلا نم تجرح نإ :هلوق نم موهفملا جورخلا نم داري نأ يضتقي ينذإب الإ :هلوق ين "ءابلا" فرح نأل :خلإ جورخ
 هلوانتل ماع وهو "تحرح نإ" :هلوق تحت الحاد نوكي نذإلاب قصلم ريغ جورخ لكف «نذإلاب قصلملا جورخلا
 جورخ لك روك ذلا لوقلا لمشيف :يفنلا عضوم يف ةركن وهو ةغل هردضم ىلع ةلالد لعفلا نإف:«ةغل ردصملا
 ١54[ ص :يشاوحلا ةدمع].ةرم لك يف نذإلا ىلإ جاتحتف كلذك رمألا ناك اذإف «نذإلاب اقصلم اجورخ الإ



 نايبلا هوجو يف لصف 10۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ول يح قرع نذإلا ىلع كلذف كل نذآ نأ الإ رادلا نم تحرح نإ" :لاق ولو

 .قلطت ال نذإلا نودب نير رم تجرح

 «ىلاعت هللا ةدارإب وأ ىلاعت هللا ةّيشمب قلاط تنأ" :لاق اذإ :"تادايزلا" فو

 .قلطت مل "همكحب وأ

 :نايبلا هوجو ف لصف

 ا ناف تت بقت تای ¬ ريرقت نابي 1 :ع اونأ ةعبس ىلع نايبلا

 لبق عقي ال ةيشملاب ًاقصلم قالطلا لعج امل هنأل ؛طرشلا نعم هنأل ؛ًالصأ ةأرما قلطت مل يأ :+لإ ةّيشمب ٌقلاط تنأ

 هيلع فقوتي ال ام طرشلا اذه نأ ريغ طرشلا دوجو نودب طورشملل دوجو ال ذإ ؛طرشلا نيعم وه اذهو «ةيشملا

 . ندعملا يف اذك قالطلا عقي الف

 اجراحخ ديقلا نودب هدوجو متي الو دجوي ال ديقملاو «قالطلا عوقوب ديق ىلاعت هللا ةيشع. قاصلإلا نأل :قلطت م

 هيلع قلعملا يف طرشلا ةلاهج يف امك ملعلا نودب عقي الف «مولعم ريغ هيف ددرتم ديقلا دوجوو ءالخاد وأ ناك
 . لوصفلا" يف اذك ضرعلاب ةدافإ قيلعتلا نعم تدافأ ءابلا هذهف

 رخآ ىلإ ماعلاو صاخلا ثحب نم انهه ىلإ باتكلا لوأ ركذ ام نأ ملعا نايبلا قرط يف يأ :نايبلا هوجو يف

 اضيأ نايبلا هوجوو «ىلاعت هللا باتك ثحابم نم هلك يناعملا فورح ثحب نمو «يهنلاو رمألا ثحب نمو «ماسقألا

 ."لوصحلا" يف اذك هثحابم نم

 دقو راهظإلا :ةغللا يف وهو «قحلا فرعتل هكردأ امل ريغلا ماهفإو ءريمضلا يف امع ريبعتلا نع ةرابع وه :نايبلا

 راهظإ يأ روهظلا نود راهظإلا هيف نحن اميف دارملاو «لوقلاب نوكي دقو «لعفلاب نوكي دقو «روهظلا يف لمعتسي

 «جحلاو ةالصلا نيب #:3- يبلا نأل ؛لوقلاب نوكي امك لعفلاب نوكي دق نايبلا مث «بطاخملل هحاضيإ و عملا

 ىلع لدأ لعفلا نوكي دقو «دارملا راهظإ نايبلا نألو 'مكسانم يم وذحو «يلصأ نومتيأر امك اولص" :لاقف
 ."رانملا حرش" ق اذك مكحلا ءادتبا هب رهظي ام هدح و لوقلا نم دارملا

 ١[ 4 هص :يفاشلا] .هريغ لامتحا عطقب رهاظلا هاضتقا امل ررقي هنأل ؛اريزرقت نايبلا نم عونلا اذه يمس :ريرقت ا



 نايبلا هوجو يف لصف 1۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ليدبت كايبو -۷ فطع نایبو ٦- لاح نایب و -ه قر تاو

 نهاظلا وه اع دارملا نيف «هريغ لمتحي هّنكل ارهاظ ظفللا نعم نوكي نأ وهف :لوألا امأ
 ريرغت نایب يا

 .هنابب رهاظلا مكح ررقتيف

 نوكي هنإف «"دلبلا دقن نم ٌفلأ وأ «دلبلا زيفقب ةطنح ٌزيفق ىلع نالفل" :لاق اذإ :هلاثمو

 اذإف «ريغلا ةدارإ لامتحا عم هدقنو دلبلا زيفق ىلع ًالومحم ناك قلطملا نأل ؛ريرقت نايب

 .هنايبب هرّرق دقف كلذ ن

 نايب :هلوق امأو «صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ ليوأت ىلع ةفصلا ىلإ فوصوملا ةفاضإ ليبق نم وهو :إ فطع نايبو

 ءايشألا هذه نم لصاح لمحا نايب نأل ؛"نم" عع امإو "مالل" عع امإف «فطع نايبو لاح نايبو ةرورضلا
 | نم يعم قو
 نايبو لاحلا نايب اولعجو «ماسقأ ةسم ىلع نييلوصألا ةماع همسقو فنصملا هراتحا ميسقتلا اذه :ليدبت نايبو

 ؛مهفلا ىلإ برقأ كلب فنصملا هركذ ام نكل ءدحاو نيميسقتلا لصاحو «ةرورضلا نايب عاونأ نم فطعلا
 ىبأي ال ميسقتلاف الإو «بيرقتلا ىلع ءارقتسالاب عاونأ ةعبس ىلع هنوك نأ ملعا مث «ةدافإلا يف غلبأ هوركذ امو
 يالكلا نعمل انايب نوكي نإ امإ لوألاو ءال وأ قوطنملا نوكي نأ امإ ولخي ال نايبلا نأ :رصحلا هحوو ؛ةدايزلا
 رييغتلا نايب يناثلا هعم وأ ريغت الب نوكي نأ امإ لوألاو ءخسنلا وهو ليدبتلا نايب يناثلا «ةدملاك همزال وأ

 لامتحالا عطقي ام هدكأ يناثلا نكل امولعم مالكلا ئععم نوكي نأ امإ لوألاو «ةياغلاو طرشلاو ءانثتسإلاك

 ضحمل نوكي نأ امإ ولخي ال يناثلاو ءريرقت نايب لوألاو ريسفتلا نايب يناثلا لمحملاو كرتشملاك الوهخم وأ
 نايب لوألا مالكلا ةرثكل وأ ملكتملا لاح ةلالدب نوكي نأ امإ لوألاو ءةرورضلا نايب يناثلا الوأ توكسلا
 .ليق اذك فطعلا نايب ياثلاو لاحلا

 رهاظ ةقيقحلا يف صوصخلا لمتحي ًاماع وأ زاحنا لمتحي ةقيقح ظفللا نوكي نأب رهاظلا ريغ يأ :لإ هرّيغ لمتحي
 زاحملا ليوأت كلذ عم لمتحي امهنم دحاو لك نكل «هدارفأ لومش يف رهاظ ماعلا اذكو «يقيقحلا هانعم يف

 داري نأ كلذ عم مهوتيو ؛لماشلا مومعلاو يقيقحلا نيعملا وه امهنم دارملا نوكي ثيح ًاديعب ًالامتحا صوصخملاو
 ."ندعملا" يف اذك صوصخلاو زاجل هب

 ىلإ فرصني قلطملا نأل ؛دلبلا دقنو دلبلا زيفق ىلع ًالومحم ناك فلألا قلطمو زيفقلا قلطم نأل :هنايبب هرّرق دقف

 -داري نأب ريغلا ةدارإ لمتحي كلذ عم نكل ةيفرعلا ظفللا ةقيقح اذهف ءدلبلا دقنو دلبلا زيفق فراعتملاو «فراعتملا



 ربيغتلا نايب يف لصف ,ريسفتلا نايب يف لصف 9 _ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 ديفت اهقالطإب تناك ا ةملك ناف« اخو فلآ يدنع ناللفل" :لاق ول كلذكو
 ةروك دملا ةلأسملا لثم

 .هنايبب رهاظلا مكح مي 5 ةعيدو' :لاق اذإف «ريغلا ةدارإ لامتحا عم ةنامألا
 ةنامألا ريغ يا

 :ريسفتلا لاب قف لصف

 .هنايبب هفشكف دارملا فوشكم ريغ ظفللا ناك اذإ ام وهف
 ظفللا كلذ

 مهارد ةرشع يلع :لاق وأ «بوثب ءيشلارسف مث ءيش ىلع نالفل" :لاق اذإ :هلاثم

 .الثم ةرشعب اهرسفو "مهارد ىلع" :لاق وأ «فينلا رسف مث "فينو

 .الوصفمو الوصوم حصي نأ :نايبلا نم نيعونلا نيذه ٌمكحو

 :رييغتلا نايب ف لصف

 .همالك نعم هنايبب ريغتي نأ وهف رييغتلا نايب امأو

 لاثملا اذك و «هدارم رهاظ ىلع مالكلا ريرقت نايب ناك دلبلا دقنو دلبلا زيفق كلذ نيب اذإف «هدقنو رحآ دلب زيفق -

 ."لوصفلا" يف اذك كلذ ررق "ةعيدو" :هلوقبو «ةنامألاو ظفحلا ديفت ةرضحلل "يدنع" ةملك نأل ؛ينآلا

 ةالصلا اوُميِقَأوأ# :ىلاعت هلوق يف "ةاكزلاو ةالصلا" :وحن لمجماف ءاكرتشم وأ ًالمخم ناك ناب :دارملا فوشكم ريغ

 مث بجي ام ردقو باصنلا قح يف ةلمحم "ةاكزلا" اذك و «ةنسلاب نايبلا هقح لمحج "ةالصلا" ظفل نإف اک را اواو

 نا ناك قالطل تينع اذإف هريغو حاكنلا نع ةنونيبل / نيب كرتشم هنإف «"نئاب" ظفلك كرتشملاو ءةنسلاب نايبلا هقحل

 ه4 لمعلا بوو ل ايس مالكلا اذه راضو «لاكشالا لازا يا :2! ةرشعب اهرسفو ."فشكلا" يف اذك رييغت

 داو نها فيلا واللا نو لاولا نم ةلضأ لف دقو نيدقع نيب ام لك ديدشتلاب :فينلا ١[ 937 ص :يفاشلا]

 حصيف ريغم هنأل ؛مالكلا رقاظب تباثلا مكحلل ررقم هنألف «ريرقتلا نايب امأ :الوصفمو الوصوم حص .ثالث ىلإ

 "مث" و هُيَهَناَي َنيَلَع نإ 2 :ىلاعت هلوقل ؛روهمجلا دنع كلذكف ريسفتلا نايب امأو ؛عامجإلاب اذه الصفنمو ًالصتم

 هب داري نأ لمتحي :لاقي الو «لكلا ىلإ فرصنيف ؛كرتشملاو لمجلا هيفو «هركذ مدقتل نآرقلا نايب دارملاو «يحارتلل

 - ارعاظ هغ حام ةلوواغللا ةلرإ هنأل جو ةوح نم تاهو ؛ليلد الب ديقي الف اقلطم «ركذ هنأل ؛ريرقتلا نايب



 رييغتلا نايب يف لصف ١5١ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .نيلصفلا يف ءاهقفلا فلتحا دقو ءءانشتسالاو قيلعتلا :هريظنو

 لاقو .ههلبق ا طرشلا دوجو دنع تتم طرشلاب ولعملا : كنج انباحصأ لاقف
 طرشل

 .همكح نم نام طرشلا م مدع نأ الإ ؛لاحلا يف بّبس قيلعتلا :هيشح “ب يعفاشلا
 رادلا لوخد وهو ا

 يقيقحلا هبجوم وهو هانعم رهاظ نع ظفللا ملكتمللا فرصي نأ كلذو :خلإ هنايبب رّيغتي نأ ."ندعملا يف اذك =

 رثأ دوحول رييغتلا نايبب عونلا اذه ىمسي امنإو «ماعلا ف صوصخلاو «ةقيقحلا يف زاحجاك ةديعبلا هتالمتحم ضعب نإ

 هبجوم نع ظفللا فرصي هنأ ثيح نمو ءانايب ناك ظفللا هلمتحيو دارملا نيبي ثيح نم هنأل ؛هيف امهنم دحاو لك
 .ليق اذك مهفاف هبحجومل ارييغت ناك رهاظلا
 نأل ؛قتعلا لوزن هاضتقم "رح تنا" :هلوق نإف «"رادلا تلحد نإ رح :تنأ" :هلوق لثم طرشب يأ :قيلعتلا

 وهو «كلذ دعب طرشلا ركذ اذإف «ليلق نامزب ولو ةلع نع فلختي ال لولعملاو ؛هبجوم توبثل ةلع باجيإلا
 قيرطب :هبجومل ًاريغت ناكف «ظرشلا هوجو. نامز ىلإ ةبحوم ناتو ةلاحلا يف قحي ال "رادلا تلد نإ ":هلوق
 هبحوم "فلأ ىلع نالفل" :هلوق نإف "ةئام الإ فلأ يلع نالفل" :هلوق لثم :ءاضتسالاو ."ندعملا يف اذك نايبلا
 ."ندعملا" يف اذك ضعبلا ىلإ مامتلا نم هانعم رّيغت "ةئام الإ" :هلوقبو «همامتب فلألا بوحو

 اغإو ءطرشلا دوجو لبق دوجوم ريغ "قلاط تنأ" :هلوق ناكف «هلبق ال رادلا لوخد وهو :ذإ طرشلا دوجو دنع

 نق ناك يل ىلتمألا مدسلا ىلع ءا :قالطلا وقرب وهو, مكحلا:مدخ ناكفا طرقا درجو قع يبس ريض
 لصي م اذإف ؛هلحم يف هلهأ نم هرودص رابتعاب اببس دقعني امنإ باجيإلا نأل اذهو ؛طرشلا مدع ىلع ءانب ال قيلعتلا
 مدا نياق هب ابشر ل نا ا سرس الام ل

 :يأ لاحلا ىف ببس "قلاط تنأ" :هلوق وهو .باجيإلا :يأ طرشلاب قلعملا نإ :لوقي وهو :ذإ يعفاشلا لاقو

 مكحلا دوجو عنم قيلعتلا 7 ؛ةلاحال لاحلا يف قالطلا عقول طرشلا الول هنأل ؛قالطلا عوقول بجوم ببس

 نحنو «يلصألا مدعلل امدع نوكي نأ ال طرشلا مدع ىلإ افاضم مكحلا مدع ناكف ؛طرشلا دوجو نامز ىلإ هرخخآو
 :هلوق ناكف اسس باجيإلا داقعنا نع عنمب قيلعتلا نأل ؛لاحلا ف لا افا دقعني ال طرشلاب قلعملا :لوقن

 قالطلا عوقوك مكحلا مدع ناكف طرشلا دوجو دنع اببس ريصي اغإإو «طرشلا دوجو لبق دوجوم ريغ قلاط تنأ
 ."لوصألا بتك" ىف اذك طرشلا مدع ىلع ءانب ال قيلعتلا لبق ناك يذلا يلصألا مدعلا ىلع ءانب ةيرحلاو

 عضو مالك "قلاط تنأ" :هلوق نأل كلذو ؛طرشلا دوجو نامز ىلإ قالطلا عوقو نم يأ :خلإ همكح نم غنام
 - طرشلا نارتقا دنع ةيببسلا نع هجارخال نيعم الف ءطرشلا عم امسح دحوي مالكلا اذهو ءاعرش حاكنلا ديق عفرل



 رييغتلا نايب يف لصف ۱۲ | هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 دبعل لاق وأ ؛"قلاط تنآف كبوت نإ" :ةينحأل لاق اذإ اميف رهظت فالخلا ةدئافو
 ردص داقعنا قيلعتلا ۳3 28 ؛هدنع الطاب قيلعتلا نوكي "رح تناف كلم نإ" :ريغلا

 مكح لطف «لحلا ىلإ هتفاضإ ا ةلع دقعني م ايم قاتعلاو ر ةلع مالكلا

 `` يامان قيام
 ةلع دقعني اإ هّمالك نأل ؛قالطلا م عَ اه ورتا ول یخ دک قيلعتلا ناك :اندنعو

 .قيلعتلا حصيف طرشلا دوجو دنع ٌتباث كلملاو ءطرشلا دوجو دنع

 ىلإ افاضم نوکی نأ كلملا مدع ةروص يف عوقولل قيلعتلا ةحص طرش :انلق ىنعملا اذهو

 مث "قلاط تنأف راذلا تلحد نإ" :ةيبنجأل لاق ول ىح افلا ببس ىلإ وأ ؛كلملا

 .قالطلا ٌعقي ال ر دجوو اًهَحّورت

 عناملاب فقوتي نأ زاجف ءاسح دجوي هنأ ال امكح تبث يرابتعا رمأ هنإف کی فالخج «ةلعلا نكر دوحول هب =

 ."ندعملا" يف اذك طرشلا وهو يمكحلا

 .ةدبعو هتحوكنم يف مهنيب فالتحالا ةدئاف روهظ مدع لحأل ريغلا دبعب اذك و ءا ديقتلا :خ ! ةيبنجأل لاق اذا

 لو عامجإلاب ًاببس قاتعلاو قالطلا باجيإ ةروريص لاح طرش لحما نإف :لحلا ىلإ ١[ 58 ص :يشاوحلا ةدمع]
 .الثم ةيبنجألاو مدلاو رحلا ىلإ ا ادإ عب عيبلاك لطب هلحم ريغ ىلإ قيطأ اد ببسلاو (دحج وي

 ةفاضإ :يأ كلذ انطرش اغإو ميراج در تکا نيل ني وعطر اندنع ةلأسملا هذه a ط رش :انلق

 .ليق اذك ةلعو اببس هنوك حصيف «ةلع باجيإلا ةروريص دنع لحما دجويل هببس ىلإ وأ كلملا ىلإ قلعملا

 قيلعتلا نوكي نأ انطرش طرشلا دوجو دنع اببس ريصي نأ هفيرعت ناكمل هنكل «قيلعتلا ةحصل اطرش لحما نكي ۾

 IS لا دح ويل هيبس وأ كلملا ىلإ قلعملا ةفاضإ يأ كلذ انط رش اعإو «جيوزتلاو ةبشاك كلاما بس وأ كلاب

 .اببس هنوك حصيف ةلع باجيإلا :يأ هتروريص

 طرشلا دوجو مدعل :قالطلا عي ال ١[ 54 ص :يشاوحلا ةدمعإ]."رح تنأف كنكلم نإ" :ريغلا دبل كلوقك :كلملا ىلإ افاضم

 .رادلا ىلإ افاضم روكذملا لاثملا يف قيلعتلا لب «كلملا ببس ىلإ وأ كلملا ىلإ افاضم قيلعتلا نوكي نأ :وهو



 مدعب ةّمّألا حاکن قلع باتكلا نأ ؛ةدنع مالا 2 اكن زاوح عع ب لوط كلذكو

 .زوج ,مكحلا نم نم عن رشلا م 3 ا وطل + ني «لوطل و فتا ف ناخ ف لا دع ل ااا | ةو فا ا طلا

 راو نأل ؛ًالماح تناك اذإ الإ «ةتوُيملل ةقفت ال :ك يعفاشلا لاق كلذكو
 نئابلاب ةقلطملا

 “رعي ىح هيلع اوقفثأت ٍلْمَح تالوأ نک نو :ىلاعت هلوقل ؛لمحلاب َقافنإلا

 دلع ع لل لا طرشلا م مدعو امتع طرشلا ناك لمحلا مدع دنعف .4َنِهلَمَح

 زوجيف «هليلدب مكحلا تشي ب ال نأ زاسج مكحلا نم ًاعنام طرشلا مدع نكي مل امل اندنعو

 دقلا :يأ ةرحلا لوط ةلأسم عرفت فلتخملا لصألا ىلع ةقباسلا ةلأسملا عرفتي روصتي ام لثم يأ :خ2! كلذكو

 اتخلا حكي أم کنم غطت هل“ مو ا نان يع :لإ باتكلا نأل را اکا اغ

 حكنيف «رئارحلا حاكن ىلع مككنم ردقي م نم :يأ ةيآلا 4 تاَنمْؤُملا کتا رم مكلاميأ تک هلق ان ال

 . ندعملا' يق اذك تاملسملا ءامإلا نم

 ةرحلا لوط دنع ةمألا حاكن زوجي الف «ةمألا حاكن زاوج نم عنام لوطلاف «طرشلا دوجو نامز ىلإ :مكحلا نم
 اذه نكي ملف ءىلصألا مدعلاب طرشلا لبق مكحلا مدع ناك مكحلا نم اعنام طرشلا مدع نكي مل امل اندنعو «هدنع

 نأ زاجف «صنلا اذهب مكحلا اذه تبثي ال هنأ هتياغو ءطرشلا نودب ةمألا حاكن زاوجل ايفان قيلعتلا صن :يأ صنلا

 .ليق اذك هريغ وأ صنلا نم رحآ ليلدب تبشي
 عنام هدنع قيلعتلا نأل ؛ءافخلا زيح يف روكذملا لصألا يف فالتحالا ىلع فالخلا اذه عرفت :تلق :خإ زاج

 دجوي مكحلا نأل ؛مكحلا دوجول عنم ببسلا دوجو عنمو ءاندنع ببسلا نع عنامو طرشلا دوجو لبق مكحلل
 طرشلا مدعب هببس مدعف ؛صخشتلا ديق نع قلطملا يلكلا مكحلا :مكحلاب ديرأ نإ هنأ :هحيضوتو «هببس دوحجوب

 اذإ هنأل ؛ببسلا مدع عم هققحت عنتمي رخآ ببسب مكحلا درجو نكحي الو ءمكحلا دوجو قلطم نع ًاعئام نوكي

 درف لك عانتما مزاتسي قلطملا ع انتما نأل شا يسب هدارفأ نم درف دوحجو عنتما هببس مدعب قلطملا دوجو عنتما

 طرشلا مدعب مكحلا مدعف ءمكحلا قلطم ال قلطملا ببسلا كلذب لصاحلا صخشتملا صاخلا مكحلا هب ديرأ نإو «هنم

 زوجي هنأ ىرت الأ «همدعب هققحت نكمي الو «رخآ ببسب هدوجو نكميو «هدنع اضيأ مكحلا قلطم نع اعنام نوكي ال
 -ناك ولف «"قلاط تنأف رادلا تلخد نإ" :هلوقب قيلعتلا دعب قلاط تنأب ازجنم اهقلط اذإ زيجنتلاب قالطلا عوقو



 رييغتلا نايب يف لصف 4 هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .تامومعلاب 59 بجو «ةمألا حاكن

 قيلعت ةلزنم.هنإف ؛ةفصب فوصوملا مسالا ىلع مكحلا بت رت :عونلا اذه عباوت نمو

 ةمألا حاكن زوجي ال :كي ٠ يعفاشلا لاق اذه ىلعو دنع فصولا كلذب مكحلا

 re ها :ىلاعت هلوقل ؛ةنمؤم ةَمأ ىلع کد بئر صنا نأ ؛ةيباتكلا

 هدنع اعنام سيل هنأ ملعف ؛طرشلا مدعب هققخت عانتمال ؛ازجنم هب عقي مل كالا دوتجو قلطت دع اعام لع د

 اندنع باوصلا لب «قيلعتلا دنع دقعتملا ببسب كلذب لضاحلا ضاخلا هدوجو نع لب «هقلطم دوجو نع اًضيأ

 ال هدنع فلاخملا موهفملا رابتعا وهو «هدنعو اندنع هيف فلتخم رخآ لصأ ىلع ةعرفتم ةلأسملا هذه لاثمأ نأ

 .حورشلا ةصالخ اذه اندنع

 هلوقو «ةيالا ركلَذ ءار وام | کل لحأو# :ىلاعت هلوق «ةمألا اکا ي يقر هةقلطلا,صوسنلاب يا :تامومعلاب

 ىلعو# :ىلاعت هلوق :قافنإلا يقو قيد 4ء ابرو تالثَو 059 نالا نق 2 وم باط ام اوحكلاف# :ىلاعت
 ا
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 .ةيآلا 4ًنهْيلَع اوقفتأفإ قلعت لوقو «ةيآلا فورما ناوک ر نقرر هل دولومل

 الول هنأ امك مسالا قلطعب مكحلا تبثل فضولا الول هنإف ءطرشلاب امك هب مكحلا قيلعتل طرشلا يعم. فصولا

 مدع بجوي فصولا | مدعف «هب قحلا طرشلل رهظ امك عنملا رثأ فصولل رهظ املف ل |احلا يف مكحلا تبثل طرشلا

 قلاط تنأ" :لاق اذإ هنأ طرشلا نعم فصولا نوك نايبو «مكحلا مدع بجوي طرشلا مدع نأ امك مكحلا
 ف افالدعا قيلعتلا ىف فالتعالا ناك طرشلا عع ناك اذإف ؛"تيبكر نإ قلاط :تنأ" :هلوق ةلرنمت "ةبكار

 اذو لاحلا معيف «نايوحنلا ال نايونعملا :ةفصلاو فوصوملاب دارملا :2>إ ةفصب . لوصفلا" يف اذك ربدتف فصولا

 اذك اه ريع ۾ زييمتلاو ماتلا مسالاو «هتاقلعتم و هلوعفمو ,هلعاف ۾ لعفلاو «ةلصلا ۾ لوصوملاو ءايغملاو ةياغلاو لاخلا

 وأ طوشلا مدع دنع مكحلا يفن بجوي هنإف «فصضولاب صوصضخلملاك طرشلاب قلعملا نأ يأ :ةدسع .ضعبلا لاق

 |[ 7 ١ ض :قاشلا| هن يعفاشلا دنع فصولا

 ؛نسلا يف نيريبك ناك نإو تايتفو يف ةمألاو دبعلا ىمسيو «ةباشلاو باشلاو «تايتفلاو فلا : مكاين نه

 .رئابكلا ريقوت نارقوي الو رئاغصلا ةلماعم نالماعي امهتبقرل امهأل



 رييغتلا نايب يف لصف 1٥ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجي الف ءفصولا مدع دنع مكحلا عنتميف «ةنمؤملاب دّيقتيف
 زاوا وهو '

Ê2 ت 5  

 .ىقب ام. الإ ملكتي مل هنأك اينثلا دعب يقابلاب ملكت ءانثتسالا نأ ىلإ انباحصأ بهذ
 ءانثتس الا دعب

 ةلزنم لمعلا نم اهغعنمي ءاثتسالا نأ الإ لكلا بوجول ةلع دقعني مالكلا را او

 «طورشملا مدع بجوي ال طرشلا مدع نأ امك مكحلا مدع بجوي ال فصولا مدع دنعو :حإ مكحلا عنتميف

 «تابثإلاو يفنلاب هل صنلا ضرعتي الف ةرفاكلا ةاتفلا حاكن امأ «ةنمؤملا ةمألا حاكن زاوج صنلا اذمب تبث :انلقف

 حاكن زاوج يف ةدراولا .لإ & كلذ ِءاَرَو اَم ْمُكَل لحأَوظ :ىلاعت هلوق يهو «تامومعلاب اهحاكن زاوج تبثيف

 :هلوقب دييقتلا عم قافتالاب رئارحلا يف طرشب سيل ناميإلا نأ ليلدب بابحتسالل صنلا يف ناميإلاب دييقتلاو «ءاسنلا

 . ندعملا" يف اذك "تانمؤملا تاناصحمل ا"

 دعب مالكلا ردص يف يقابلاو «ةثالث ئثتسملاو ةرشع مالكلا ردص "ةثالث الإ ةرشع يلع هل" :هلوق يفف :يقابلاب

 ؛نثتسملا يف مكحلا مدعنيو «ءانثتسالا دعب يأ ااا فب فليس يلع هل" :لاقو «ةعبسب ملكت هنأكف «ةعبس ئثتسملا

 ؛هل بجوملا ليلدلا مدعل ةياغلا ءارو اميف مدعني مكحلا نإف «ةياغلا ةلزنم هب ملكتلا ةروص عم هل بجوملا ليلدلا مدعل

 ريدقت راص هنإف "ةئام الإ فلألا ىلع نالفل" :هلوق يف امك جيرختلا يف فالتحالا رهظيو :لإ ءاشتسالا نأ الإ

 :هلوقو «همامتب فلألا بجوي ردصلاف «يلع تسيل اُهِإف «"ةئام ال فلأ يلع نالفل" كلب يعفاشلا دنع هريدقتو
 .ضعبلا لاق اذك ةضراعم هنع صح اميف ماعلا مكح عنمب صصخملاك ةئاملا يف هضراعي ةئام الإ"

 يف فالتخالا رهظيو «مكحلا توبثو لمعلا نع هعنمي طرشلا نأ الإ «لاحلا يف ببس قلعملا نإف :قيلعتلا باب يف

 ملكتي مل هنأك "ةئام عست يلع نالفل"هريدقت اندنع راص هنإف «"ةئام الإ فلأ ىلع نالفل" :هلوق يف جيرختلا

 "ةئام الإ" :هلوقو همامتب فلألا بجوي مالكلا ردص ىلع تسيل اههِإف «ةئام الإ ةئاملا موزل قح يف امكح فلألاب

 ."ندعملا" يف اذك ةضراعم هنع صح اميف ماعلا مكح عنمي صصخملاك ةئاملا يق هضراعي



 .*ءاوسب ءاوس الإ ماعطلاب ماعطلا اوُيبتال" لع هلوق يف اذه لاو
 «قالطإلا ىلع ءاعطلاب ماعطلا عيب ةمرحل ةلع قنا ديد ردص لب يعفاشلا دنعف

 .ردصلا مكح تحت يقابلا يقبف ءانثتسالاب ةاواّسما هب وح هللا ملغ نع جرخو
 ۾ يإ اوعيبت ال :يأ يهنلا وهو

 تحن لخدي ال ةنفحلا عيب ندعو نیم نتعب مامطلا ماقبل يب ةمرع اذه ٌةجيفو

 هيف لضافتلاو يواستلا تابثإ نم دبعلا نكمتي عيب ةروصب دّيقت ديقتي يهنلاب دارملا نأل ؛صنلا

 «زحاعلا يْهَن ىلإ يدوي اليك

 ؛هتحت لدي ام ريثكلاو «ليكلا تحت لحدي ال ام ليلقلاف «ريثكلاو ليلقلا يف :يأ مومعلا ىلع :يأ :قالطإلا ىلع

 ءارو اميف هل ىعفاشلا دنع اماع يقبف يأ :±إ يقابلا يقبف .عيمحلا معيف ماللاب فرعم سنج مسا ماعطل نأل

 ةفنحلاك عاص فصن نود اليلق ناك ولو «هيف ةمرحلا تبثتف «تاسناجتملا يف الضافتم «عيبلا وهو يواسملا

 [؟ ١٠١ ص :قاشلا] .نيتتفحلاب

 ةروص هنع جرخو «قالطإلا ىلع ةمرحلل ةلع دقعنا مالكلا ردص نأ وهو «روكذملا ةجيتن يأ :اذه ةجايشناو

 مدع :يأ اذهو «"ءاوسب ءاوس الإ ماعطلاب ماعطلا اوعيبت ال" ::1 هلوق وهو :صنلا تحت لځدي هل ...ةا وانسملا

 ققحتي امنإ يهنلا نأل ؛قلطملا عيب يف ال ريثكلاب ريثكلا عيب يف ةاواسملا كرت يهنلا نأل ؛تباث صنلا تحت هلوخد

 ةروصب ديقتي يهنملا عيبلا :يأ دارملا نوكيف «حيبق وهو زحاعلا يف ىلإ يدؤي اليك ؛هنايتإ ىلع دبعلا ردقي اميف

 لحدي ال امف «عامجإلاب ليكلا وه يوسملا نأل ؛ريثكلا عيب وهو هيف لضافتلاو يواستلا تابثإ نم دبعلا نكمتي

seal alاي ليق اذك يهنلا تحت الحاد نوكي الف  

 وه ماعطلا يف عرشلا يف يوسملا رايعملاو «يوسملا رايعملاب الإ ةاواسملا تبثي الو «حيبق وهو :خلإ ىلإ يدوب اليك
 «ليكب اليك الإ ةداعلا يف عابي ال ماعطلا نإف «فرعلا ليلدبو «"ليكب اليك" :::4- هلوق ليلدبو «عامجإلاب ليكلا

 ناكف «يوسملا تاوفب ةميقلا بجوي لب ؛لثملا بجوي ال ماعطلا يف ليكلا نود ام فالتإ نإف ؛مكحلا ليلدبو
 ."ندعملا" يف اذك قلطملا عيبلا يق ال ريثكلا ماعطلاب ريثكلا ماعطلا عيب يف ةاواسملا كرت يهنملا

 057791 :مقر ۰٤۰۰/٦ "هدنسم" يف دمحأو ٠٥۹۲ :مقر لثع.الثم ماعطلا عيب باب يف "هحيحص" يف ملسم هدب ع *

 . "لثع.الثم ماعطلاب ماعطلا' ؛ ظفلب هللا دبع نب رمعم نع اء :يقهيبلاو ٠ . ١« :ريبكلا 2 ناربطلاو



 .ثيدحلا ةيضق نع اجراخ ناك يرسلا رايعملا تحت لحدي ال امف

 ديفي "يلع" :هلوقف « ةعيخو ا ىلع نالفلا' :لاق اذإ ام :رييغتلا نايب روض ترو

 ملف اهل ينتفلسأ وأ ينتيطعأ" :هلوقو ظفحلا ىلإ هرّيغ "ةعيدو" :هلوقب وهو «بوحول
 ۰ .رييغتلا نايب ةلمج نم "اهضبقأ

 "فويز فلا يلع نالفل" :لاق ول اذكو

 فلما لكتب اذه دعب مث ءالوصفم حصي الو ءًالوصوم حصي هنأ :رييغتلا نایب ٌمكحو
 الف ليدبتا نايب ةلمج نم وأ «لصولا طرشب حصتف يغ نايب ةلمج نم هنأ ءاّملُعلا اهيف
 اهيف فلتخملا لئاسملا كلت اهيف فلتخملا اعف اعف كلت

 .ليدبتلا نايب يف اهنم فرط يتأيسو « ؛حصت
 اهيف فلتخملا لئاسملا كلت

 .اوعيبف نالدبلا ىواست اذإف ءةاواسملا ةلاح يف الإ لاح لكب ماعطلا اوعيبت ال :هانعم نإف ج! اجراخ ناك

 ىلع ال هظفح ىلع :يأ ظفحلا موزل ىلإ هلازأف ,"يلع" نم اًموهفم ناك ةمذلا يف موزللاف :ظفحلا ىلإ هرَّيغ

 .ضيقلاب الإ مدي ال ءاطعألا .نإف :رييغتلا نايب ةلج .فذحلاب زاجلا وأ لسرملا زاجلا ىلإ امإ فرص وهف «هبوحو

 داري نأ لم هنأ الإ :ةقيقنح شاب ازرق جف رارقإلا ناكف ءلجآب لحاع ذحأ فلسلاو ا «ةيقج ناكف

 اذه كتيظعأ" :لاق ول اذهلو «ةبحلا دقع نع ءاطعإلاو ىلسلا دقع نع ئبني فالسألا نأل ؛ازاحب دقعلا درج امم

 ."ندعملا" يف اذك لصفلاب ال لصولا ط رشب حصيف «ةبه ناك ”تلبق" :رخاآلا لاقو "بوثلا

 ءاردان الإ فويزلا يف ال دايحلا يف عقي امنإ لماعتلا نأل هاا جاپا بحوي "فلأ ىلع" :هلوق نإف :+ل إ يلع

 لقتسم ريغ مالك امهنم لك ءانثتسالاو طرشلا نأل :الوصوم حصي , .ةقيقحلا نم زاحملاك فويزلا ةدارإ ناكف

 نم نيققحما لوقو «ةيفنحلا لوق وهو :الوصفم حصي الو برسوم را بجيف تيد هم

 ءاهريغو نيميلاو قاتعلاو رارقإلاو قالطلا توبثب مكح عرشلا نأل ۲١۲[ ص : :ياشلا] ف اب يعفاشلا باحصأ

 قيلعتلاب نورقم ريغ مالكلا ردص دحو مف «مالكلا ردص بجوم ضعبل ايفانم ناك اريغم ناك هنأ املو

 اذإ ام فالخب ءدابعلا نم كلذ زوخي الو ءاخست كلذ دعب ءانكسالاو طرشلا لمع ناكف «هبحوم تبقي ءانكسالاو
 ا وبلا موو ا و عاق بسلا ؛الصتم ناك
 - ."ندعملا" يف اذك ءاهقفلا عمجأ اذه ىلعو :.د_ مالسإلا رخف مامإلا



 ةرورضلا نايب يف لصف ۱۹۸ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :ةرورضلا نايب يق لصف

 .ةرورضلا نايب امأو

 مث «نيوبألا نيب , ةكرشلا بجوأ ةيآلا تشل ۾ مال اوبا هترووإ# :ىلاعت هلوق ف هلاثمف

 .بلآلا بيسنل انا كلذ راصف ا فتا

 ةكرشلا تخص لالا برر ييضن نع اكسو براضلا ةييضق انب اذِإ :انلق اته ىلغو

 ؛ءاهقفلا عمجأ اذه ىلعو الوضفم ال الوصوم حصتق رييغتلا ناي ةلمج نم ناك نإ يأ :لصولا طرشب حصتف -

 لعج «ثيدحلا "ريخ وه يذلاب تأيل مث «هنيمب نع رفكيلف اهنم اريح اهريغ يأرو نيمي ىلع فلح نم" :#ء هلوقل
 لطنيو ىلاعت هللا ءاش نإ :نآلا لوقي نأب ترآ ساغ هال ايبا قم ءانثتسالا حص ولو «ةرافكلا وه نيميلا صلخ

 ي قو لاق ع هلأ رر اشیا ال وبصفم حصي هنأ :ىيخذ سابع نبا نعو :ةرافكلا بجي الو نيميلا

 اذإ هنأ هدارم لعلف حص ولو ءاندنع حيحص ريغ سابع نبا نع لقنلا :يأ اذهو «ىلاعت هللا ءاش نإ :ةنس دعب لاق مث

 ؛ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف ةنايد هاون اميف هلوق لبقيف «ظفلتلا دعب هتين رهظأ مث ظفلتلا دنع ءانثتسالا لحجر ىون

 جرم كاك يقال: ر وص ني رطح ىبأ لاقاأ يورو ءارهاظ ارق هيفا لبق ایت فيعلا لوقت يق ليقي اس قأ ةديخشمو
 لاقق .ءايعتارتم ءانقتسالا ةحص مدن يف سابع نبا :يأ يدح تفلاحت م: ةفينح.يأل ةيسابعلا ءافلخلا

 ريحتف «كتعيب ضقتنتف «ىلاعت هللا ءاش نإ :نالا سانلا لوقي ي أ كتعيب يف هللا كراب كلذ حص ول : قي ةفينح وبأ

 . لوصحلا' يق اذك ملعا هللاو دامتعالا هيلعو ءروهمجلا هب لاق ام قحلاو «تكسو رفعح وبأ

 مالكلا ردص نإف ثلثا تا داوبآ هنر ووټ :ىلاعت هلوق يق امك مالكلا ريغب عقي نايب وه :ةرورضلا نايب امأو

 آیا له تاقايرألا یر ا ایس لک بیا قيقا رع یتا لك قف عيمأل نيب ةكرشلا بجوأ

 لصح امنإ اذهو «يقابلا هيبألو ثلثلا همألف :لاق هنأكف «صيصحتلا اذه نيئلثلا نايب راصف «يقابلا قحتسي بألا

 ."لوصفلا" يف اذك ثلثلاب مألا بيصن صيصخت و ؛ةكرشلا مالكلا ردص ا درج

 ردص تابثإ عم توكسلاب لب «بألا بيصن نم تو ركيسلا درج, ل اصح مم نايبلا اذهو :بألا بصل تيب انا

 ‹«ةرورض نايب توكسلا نأ ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو ."ندعملا" يف اذك ثلثلاب مألا صيصخت يصفق و وتاكل مالكلا

 ةكرشلاو ءامهنيب حبرلا يف :ةك رشلا تّحص ۲١۳[ ص :يئاشلا] .ةروكذملا ع ورفلا عرفتت صوصنملا ةلزنمب هنأكو
 حصي م و امهنيب ةكرشلا تبث امل لالا بر بيصنل انايب براضملا بيصن نايب لعجي مل ولو هدقعلا ةحصل طرش هيف

 .ليق اذك "هفصن يلو حبرلا فصن كل" :لاق هنأك راصف ءدقعلا



 ةرورضلا نايب يف لصف ۱۹ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 كلذ ناك امهدحأ بيصن نيب مث فلأب نالفو نالفل ىصوأ ول كلذكو ,ةعرازملا مكح
 توكي عم ةحصلا يف مكحلا

 قالطلل اناس كلذ ناك امهادحإ ءىطَو مث هّيئأرما فدخ] قلع ولو دلا: بضل اي
 انهدحأ نييعت الب

 ق طولا لح نأل ؛.كني ةفينح يأ دنع مهبل قتعلا يف ءطولا فالخب ,ىرخألا يف

 :مظولا لح رابتعإب كالا ةهج ني الق نقي رظب تش امالا

 حبرلا فصن يل نأ ىلع ةبراضم لاملا اذه ذخ :لاملا بر لاق نأب انيب ول براضملا بيصن لثم يأ :خإ كلذكو

 "ةفصنا كلو حبرلا فصن يل" لاق هنأك راضف «براضملا بيضتل انا كلذ ناكف «براضملا بيضن نيب مو

 يلع" :هل لاق نأب لماعلا بيصن يمس وأ ءرذبلا بحاص بيصن نيبي مل نإ نعي :ةعرازملا مكح .ضعبلا لاق اذك

 ."لوصفلا" يف اذك نايب رخآلا بيصن نع توكسلا نأل ؛دقعلا زاج "جراخلا ثلث كل نأ

 قالطلا ناك اذإو «ةنئابلا ةقلطملا ءطو نع بنتجي نأ ملسملا لاح نم رهاظلا نأل ؛ةءوطوملا نود :ىرخألا يف

 رهاظلاو «بابحتسالا ليبس ىلع هيلإ اعد عرشلا نأل ؛رهاظلا وهو ءظولاب ةعجرلا لامتحال انايب نوكي ال ايعجر
 . "ندعملا" قاذك ةباحإلا ملسملا لاح نم

 يف قتعلا نايبب سيل هنإف ءامهادحإ ءيطو مث "ةرح امكادحإ" :لاقف ناتمأ هل تناك نأب :لإ ءطولا فالخب

 امهيناثو ؛ةكولمملا قيرطب امهدحأ :نيقيرطب تبي ءامإلا يف ءطولا لح نأل ؛كلب ةفينح يبأ دنع اذهو «ىرحألا

 ةفينح يبأل قرفلاو ؛مهبملا قالطلاو مهبملا قتعلا يف ءطولا نيب قرف ال :امهدنعو :قاتعإلا دعب تحكت اهأ قيرطب

 ةنايص ؛ةءوطوملا يف كلملا ءاقبتسا ىلع لدي ءطولاب دلولا دصقو «دلولا :حاكنلا نم يلصألا دوصقملا نأ ني

 ةمألا يف كلملا ءاقبتسا ىلع اهؤطو لدي الف ءدلولا نود ةوهشلا ءاضق :اهئطو نم دوصقملاف ةمألا امأ ءدلولل

 امك ىرخألا يف قتعلا نايب امهادحإ ءطو امهدنع نأل ؛هب ديق امنإ :ةفينح يأ دنع .لوصألا بتك يف اذك ةؤطوملا

 ١55[ ص :يشاوحلا ةدمع] .قالطلا يف

 حاكنلا قيرطب امهيناثو «لوألا كلملا قيرطب امهادحإ :نيقيرطب اضيأ ةحوكنملا يف لحلا :لاقي ال :لإ نيسي الف

 ءاقب وهو انسا قيرطلا ناكف ءاهنع ةبغرلا تاوفل ؛حاكنلا مدع ةقلطملا لاح نم رهاظلا :لوقن انأل ؛ديدجلا

 لاوزل هيف بوغرم اهحاكن وأ «حاكنلا كلم قيرطو نيميلا كلم قيرط :ناقيرط اهيفف ةمألا امأو «لوألا حاكنلا

 .بتكلا ةصالح اذه ءاهنع قرلا



 :لاحلا نايب ف لصف

 لاخلا نايب يف لصف ٠ ۷۰ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :لاحلا ناي امأو

 د ناك كلذ نع َهْنَي ملف ةنياعُم ۴ عرشلا بحاص ىأر اذإ اميف لف

 الا .عورشم هنأ نايبلا

 .تالذب ضار هنأب نايبلا ةلزنم كلذ ناك يكسو عيبلاب ملع اذإ عيفشلاو

 راب نایک لر شلك اک درلا نع تكسو «يلولا جيورتب تّملَع اذإ ركبلاو

 ةلزنمي كلذ ناك 57 قوسلا يف يرتشيو عيبي هدبع ىأر اذإ ىلوملاو «نذإلاو
 .تاراحتلا يف انوذأم ريصيف «نذإلا

 براشمو لكآمو «مهنيب اميف اهولماعتي سانلا ناك تالماعمو تاعيابم نم ىأر ام لثم :لإ بحاص ىأر اذإ
 نم زوجي ال ذإ ؛عرشلا يف حابم اهعيمج نأ هتوكس لدف «مهیلع رکنی م و اهيلع مهرقأف اهورشابي اوناك
 ق و هللا لاق دقو ؛حیقو رك ربا اعر كرتي نأ 32 هنأش نم سيل ذإ ؛روظحم ىلع سانلا رقأ نأ

 ةيآلا # ىَحَوُي "حو الإ وه نإ ىَوَهلا نع قطني امو :لاق اضيأو ءركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي :هقح

 .لوضالا بتنك ضعب يف اذك

 :هلاثم ءرهظيل هنيب ولو كلذ نيب هفالخ مكحلا ناك ولف «نايبلا ىلإ ةجاحلا دنع بحجاو نايبلا اذإ :خلإ ع ورشم هنأ

 اذإ توكسلا هل لحب ال هنأل ؛لعفلا كلذ ةيعورشم ىلع ًاليلد هتوكس ناك تكسف العف تاع :ءىبلا دنع لعف اذإ

 ًاليلد هتوكس ناك تكس املف :قحلا ىلإ قلخلل ايعاد ثعب هنألو «ناطيش قحلا نع تكاسلا نأل ؛روظحما دهاش
 ."ندعملا" يف اذك هتيعورشم ىلع

 ؛جاوزألا اهرايتحاب "معن" نييو اهنيب لوحي ءايحلاو "الأو معن نيمالك يلولا جيوزت دنع اهن نأل :2 ! كلذ ناك

 ىلع اليلد اتوكس ناكف «تركنأل ةيضار نكت مل ولف «راكنإلا يف ءايحلا ةرثك مدعل ؛"ال" نيبو اهنيب لوحي الو

 هنذإ ىلع هتوكسب نولدتسي سانلا نإف «هلماعي نمع رورغلا عفد ةرورضلا يأ :2! انوذأم ريصيف .ءاضرلا

 =: لاق صنلاب ناعوفدم امو ممبارضإ وهو «مهقح ي ارور هتوكس ناكل انذإ كلذ لع م ولف نولماعتيو



 لاخلا نايب يف لصف ۷۱ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 لاملا موزاب ءاضرلا ةلزنمب عانتمالا نوكي ءاضقلا سلحجب يف لكن اذإ هيلع ىعّدملاو
 ب ةفيدح يأ دنع لذبلا قيرطب وأ ءامهدنع رارقإلا قيرطب

 .نايبلا ةلزنمب نايبلا ىلإ ةجاحلا عضوم يف توكسلا نأ لصاحلاف

 .نيقابلا توكسو ضعبلا صنب دقعني ٌعامجإلا :انلق قيرطلا اذمْيو
 ؛انذإ كلذ نوكي ال :ءكلي يعفاشلا لاقو ؛"اتم سيلف انرغ نم" :تع لاقو غ'ةريغ دأ ام ريع نم هللا نعل" =

 نوكي ال لمتحماو «ةرفنلاو ظيغلا طرفل نوكي دقو «هفرصتب اضرلل نوكي دق هنأل ؛لمتحم ىهنلا نع هتوكس نأل

 ."ندعملا" يف اذك صنلاب بحاو امهعفدو «ررضلاو رورغلا ىلإ ىدأل ًانذإ هتوكس لعجي مل ول هنأ :انلو :ةجح
 .دعب هفالحتسا دعب نيميلا نع عنتما يأ : لكن اذا

 موزلب ءاضرلا ىلع ًاليلد كلذ ناك هيلع ةردقلاو نيميلا يف لالا ىوعد عفد نع تكس ال هنأل :ءاضرلا ةلزنمب
 كلب ةفينح يبأ لوق ياثلاو ءامهوق لوألاف «لذبلا قيرطب وأ رارقإلا قيرطب هنأ يف فلتحا هنكل «قافتالاب اذهو «للملا

 يرجي ال لذبلا نأل ؛يرجي امهدنعو «ةتسلا ءايشألا ف فالحتسالا هدنع يرجي ال ئعملا اذهو «فنصملا لاق امك

 "يسفن تلذب نكلو «كنيبو نيب حاكن ال" :امهيلع حاكنلا ىوعد يف لحرلا ةأرما تلاق ول ىح ءايشألا هذه يف
 .ليق اذك ءايشألا هذه يق لمعيف رارقإلا امأو ءاطذب لمعي ال

 .نيميلا سفن نع زارتحالا ىلع لدي ةبذاكلا نيميلا نع زارتحالا ىلع لدي امك عانتمالا نأل :رارقإلا لذبلا قيرطب

 نأ نح «انايب سيل ةجاحلا عضوم ريغ يف توكسلا نأل ؛"ةجاحلا عضوم يف" :هلوقب ديق امنإ :ةجاحلا عضوم يف

 ::21- هلوقك «نايبلا ىلع لدي ال نايبلا ىلإ ةيعاد ةجاح كانه سيلو هريغ نع تكسو امكح ركذ اذإ عرشلا بحاص

 نأ زوجيف «ةحاح كانه سيل هنأل ؛لتقلا ةرافكو مرغلا طاقسا ىلع لدي ال "لتاقلا اولتقاو «قراسلا اوعطقا"

 بحي ال هنأل ؛نيدهتحملا داهتجا ىلإ هضوف وأ «رحآ ربخب ةرافكلاو مرغلاو ءاذه صاصقلاو عطقلا نيب دق نوكي
 تقو ريغ يف هتوكسف «هيلإ ةجاحلا دنعو «لاوسلا تقو هنع هنيبيل تكس هلعلو ؛ةدحاو ةعفد ماكحألا نايب هيلع

 .حورشلا ضعب يف اذك ناب نوكي ال نايبلا ىلإ ةجاحلا

 قحلا نع تكاسلا نأل ؛ةلاحمال كلذ نيبل هفالخب مكحلا ناك ولف «ةجاحلا دنع بحاو نايبلا نأل :نايبلا ةلزنمب
 ةباحصلا نم ءاملعلا ضعب اهيف ملكتف ةثداح تعقو نإ كلذو :ل! ُدقعني .ةتبلا انايب هتوكس لعجف سرخأ ناطيش

 يهو «ةثداحلا يف رظنلاو ؛لمأتلا ةدم يضم دعب مهيلع كلذ نودري الو ربخلا مهغولب دعب نوقابلا تكسو مهريغو
 - ركني مل و نامز لهأ هب ملعو ًالعف عامجإلا لهأ نم دحاو لعف اذإ اذكو ءايتوكس اعامجإ اذه ىمسيو «مايأ ةثالث



 فطعلا نايب يف لصف ۱۷۲ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 :فطعلا نايب يف لصف

 نايب كلذ نوكي ةلمجم ةلمج ىلع ًانوزوم وأ اليكم فطعت نأ لثمف :فطعلا نايب امأو

 .ةلمجملا ةلمجلل

 ةلزنمب فطعلا ناك "ةطنح زيفقو ةئام وأ يهرذو ةئام يلع نالفل" :لاق اذإ :هلاثم

 .سنجلا كلذ نم لكلا نأ نايبلا
 0 مهرعت"و دحأ لا دلا و ةئاملا

 ع a) ايب هنإف ."دبعأ ةثالثو ةئام وأ «مهارد ةثالثو ةئام وأ «باوثأ ةثالثو ةثام" :لاق ول اذكو

 ةا" ةدلارق بواب اهر نورهعو دجلا" :هلوق هةل سلبا كلذ نم 'ةثاملا نأ

 .ةئاملل انايب كلذ نوكي ال ثيح "ةاشو ةئام وأ «بوثو

 لاقو :نوزوملاو ليكملاك ةمذلا يف ايد حلصي ام. دحاولا فطع يف كلذ ّصّمخاو

 تيوكسلاا لج ا مين اق نگی ول هنأل اذهو ؛ةيعرش ىلع اعامجإ نوكي لمأتلا ةدم ىضم دعب دحأ هيلع -

 اوناكو ةباحصلا نم ایا ملعلا يلوأو نيدلا لهأب نظت الو «سرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلا نأل ؛هنع

 .لوصألا بتك يف اذك اندنع لوبقم عامجإلا اذهو ءالكو اشاح قحلا نع اوتكسي نأ ةموحرملا ةمألا هذه ىدتقم

 يف فطعلاف ءرخآلا ىلإ هدرو هانثأ وأ ذوعلا فطع :لاقي ءدرلاو ئثلا :ةغللا يف فطعلا :لإ فطعلا نايب امأو

 :هتدئافو «لوصحلا ىف ىرخألا ىلإ نيتلمحلا ىدحإ وأ :هيلع تلح اميف رخآلا ىلإ نيدرفلا دحأ دري نأ مالكلا

 .'ةياغلا" يف اذك ةكراشملا تابثإو راصتخالا

 مهاردلا هلامتحال ةمهبم ةئاملاو ييزو مهردلا نإف (ةلمجملا ةلمحلا ىلع نوزوملا فطعلا لاثم :مهرد ئام يلع

 يف رسفملا فذح اوداتعا سانلا نأل ؛فوطعملا سنج نم يأ :سنجلا كلذ نم .كلذ ريغو زيفقلاو بايثلاو
 فوطعملا ف فوذحملا رسفملا ليبق نم فوطعملا ناك اذإ اميف فوطعملا يف ريسفتلا ةلالدب ددعلا يف هيلع فوطعملا

 تاليكملا ليبق نم رسفملا ناك اذإ اميف اذه نكلو هيلع: فرطلا ف امك انا مهمالك يف فطعلا راصف «هيلع

 -.ليق اذك تانوزوملاو



 ليدبتلا نايب يف لصف V۳ ٠ ظ هللا باتك يف لوألا ثحبلا

 .لضألا اذه ىلع بوو ةئامو اشر اق اا نوکي : هال فس وپ وبأ

 ليدبتلا نايب يف لصف
 كلذ زوج الو «ع رشلا يا رع كتف زوجيف .خسنلا وهو :ليدبتلا ںایہ امأو

 ةحكمسل 8 قباسلا مك ؟ىلا ليدبت يأ

 دابعلا نم

 نع ٌعوجّرلا زوجي الو مكحلا حسن هنأل ؛لكلا نع لكلا ءانثتسا لطب :اذه ىلعو
 .كلذ دبعلل سيلو حسن هنأل ؛قاتعلاو قالطلاو رارقإلا

 دبعألاو «يناثلا يف مهاردلاو ؛لوألا يف باوثألا یس ارس امهبقعأو نيمهبم نيددع ركذ لئاقلا نأل خا انايب =

 فذحجب ةدايعلا نأ يعي :لإ نوزوملاو ليكم لاك .ريسفتلا ىلإ ةجاحلا يف اهمئاوتسال امهيلإ فرصناف «ثلاثلا يف
 اميف كلذو «ددعلا لامعتسا ةرثك ةرورض تدحو امنإ فوطعملا يف ريسفتلا ركذب ءافتكالاو هيلع فوطعملا ريسفت

 اضرق ةمذلا يف تبثي ال هنإف «بوثلا فالخغ هنوروللوب ليكلا إب يجو تالماعما هماع يف ةمللا يف هيوجو: تبني

 ."ندعملا" يف اذك لصألا يقبف غ ةر ورلا قق الغ متا قااهوجو رسي الغ ءاصاخ ملسلا يت لإ ايب الو

 :هلوق يف امك عمجلل ةفطاعلا واولا نال ؛دحاو ءيش ةلزنم هيلع فوطعملاو فوطعملا وهو :لصألا اذه ىلع

 هيلع فوطعملا يف رسفملا فذحب ةداعلا نأ :امهريغ نيبو نوزوملاو ليكملا نيب قرفلا هجو :امهو ."مهرد ةئام"

 «هلامعتسا رثك اميف مالكلا ةرثك ةرورضب نوزوملاو ليكملا ف تدحو امنإ فوطعملا يف ريسفتلا ركذب ءافتكالاو

 اضرق ةمذلا ىف تبنت ال اهنأل ؛بايثلا فالخب ءردقملا وهو تالماعملا ةماع ف ةمنذلا يف ًانيد تبثي اميف هترثكو

 ."يودزبلا" حورش و "ندعملا" يف اذك اهيف ءافتكالا دحوي مل اذهلف ء«ةصاح ملسلا يق الإ اعيب الو
 دارا : ىلاعت هللا لاق «رحآ عيش ماقم ءيشلا لعج وهو هخسنو قباسلا مكحلا ليدبت يأ :ليدبتلا نايب امأو

 هرارمتسا انماهوأ يف ررقت يذلا قلطملا يعرشلا , مكحلا ءاهتنا نايب وهو : : خسبنلا وهو 1 4يا نام ةيآ الدب

 موي ىلإ ةحابإلا ىقبت هنأ انمعز ناكف مالسإلا ءادتبا يف رمخلا حابأ ناك ىلاعت هللا ن :هلاثم «يحارتلا قيرطب

 .نامزلا اذه ىلإ ةحابإلا مكح نأ عراشلا نع انايب ١ اذه ناكف كلذ دعب مرحتلا ءاح امل مث ءةمايقلا

 ىلع ءانب نإ :لاقو «هيلع فنصملا عرف دبعلا نم زوجي ال خسنلا نأ نييلوصألا دنع ررقت امل :غوجّرلا زوجي الو
 .رارقإلا نع عوحرلا دبعلل زوجي الو ؛مكحلا خسن هنأل ؛لكلا نع لكلا ءانثتسا لطب لصألا اذه



 نایب كلذ ناک "فايز یهو :لاقو .عيبملا نمت وأ «ضرق فلأ ىلع نالفل' :لاق ولو

 ل 5 5 4 24 ٤
 1 حف 8 لي 2 و د حضي رییغتل نإ و حصي الف كلب ةفينح أ دنع ايدبتلا نايب هل ف اهدنع رييغتلا

 امل رثأ ال ةيراحلاو ."اهضبقأ مل و اهينعاب ةيراج نمت نم فلأ يلع نالفل' :لاق ولو «لصو

 دنع ضبقلاب رارقإ نمثلا موزلب رارقإلا نأل ؛كنب ةفينح يبأ دنع ليدبتلا نايب كلذ ناك

 .امزال مثلا ىقيي الف عيبلا ٌحسفني ضبقلا لبق كله ول ذإ «عيبلا كاله
 ناق 5١ ف

 > هللا ل وسر ةن ا قاثلا فنحبلا

 .ىصحلاو لمرلا ددع نم رثكأ يهو

 ازارتحا ؛هب ديق اهنإ :لإ ْضرق .ليدبت نايب وأ رييغت نابي اهأ اهيف اوفلتخا يتلا لئاسملا نم فنصللا دعو ام اذه :خا لاق ولو

 هنأل ؛فالخ الب ًالوصفمو الوصوم حصي هنإف "فويز يهو ةعيدو وأ بصغ فلأ ىلع نالفل" :لاقامع

 فويزلا عدوي عدوملاو «دجي ام بصغي بصاغلا نأل ؛فويزلا نود دايحلا بجوم ةعيدولاو بصغلا يف سيل
 . حملا" اا اضيأ

 وهف «ديحلا وه اهلاثمأو نمثلاو نيدلاو ضرقلا يف هنم رهاظلا نكل ةدوجلا ديق نع قلطم فلألا نأل :لإ ام”دنع

 ةضواعملا دقع نأل ق حصي الف «ليدبتو خسن وهو كب ةفينح يبأ دریغ امأو ءرهاظلا اذه نع هل رييغت

 سقت الو الوهومال اهيف ربتعي ال وهو اعوجر ناكف «بيع ةفايزلاو «بيعلا نع ةمالسلا هاضتقم

 ناكف «بيع ةفايزلاو «بيعلا نع ةمالسلا ةفصب لاملا بوجو يضتقي ةضواعملا دقع نأل ؛لصو نإو :ُحصي الف

 اذك عيبلا يف رايخلا ىوعدو «نيدلا يف لحألا ىوعدك راصو ءالوصفمو الوصوم لمعي ال عوجرلاو ءاعوجر

 عوحرلاو «نمشلا موزل وأ «ضبقلاب رارقإلا دعب اعوجر "اهضبقأ مل" :هلوق ناكف :ضبقلاب ٌرارقإ ."ندعملا" يف

 000 الو اتر حصي ال

 2 يبلا نع ردص ام :انهه دارملاو ءةلدألا و ةلفانلا تادابعلا :حالطصالا ييو «ةداعلاو ةقيرطلا :ةغللا يف يه :ةنس

 ."حيولتلا" يف اذك هنياعي رمأ دنع توكس يأ ريرقت وأ لعف وأ ءثيدحلا ىمسيو «لوق نم نآرقلا ريغ



 هللا لوسر ةنس ىف ئباثلا ثحبلا

 :ربخلا ماسقأ ىف لصف

 دقف هّعاطأ نم نإف هب لّمَعلاو ملعلا موزل قح يف باتككلا ةلزفمب 5 هللا لوسر ربح

 وهف باتكلا يف لمحملاو «كرتشملاو «ماعلاو «صاخلا ثحب نم هركذ رم امف هللا عاطأ

 ا هللا لوسر نم هتوب يف ربخلا باب ف ةهبشلا نأ الإ «ةّنسلا ىح يف كلذك

 اسقأ ةثالث يلع خلا ا و هلاصتاو
 يدر طوس

 ."رتاوتملا" وهو ةهبش الب هنم تبثو 5 اذا لیدر ست ١

 ."روهشملا" وهو ةهبش برض هيف ٌمسقو - ١

 .داحآلا' وهو ةهبشو لامتحا هيف مسقو - ۳

 ع

 a و ىتأتي امنإ امهريغو ماعلا وأ صاخلا نم فال نأل ؛ةنسلا نود انهه ربخلا ةغل راتحا امنإ :ربخلا

 :ىلاعت هلوق وقفوا( 4 ىحوي يح الإ رن نإ كلا ف : ع قطني ام. 8 لص ر :باتكلا ةر نا

 5 ريغو هللا ع اطأ قف لوس ١ مس رلا عطب ( نم :ىلاعت هلوقو «@ ا هلك كا انو حل لوسا كاف

 «هيف رجي مل هنأ الإ «قبس امم باتكلا ماسقأ عيمج ثيدحلا يف يرجيو «ىصحت الو دعت ال ام رابخألاو صوصنلا
 . لوصحلا" يف اذك باتكلا ثحب يف هركذب ءانغتسالل كلذو

 مالك وهو «باتكلا لثم ةجح 725 هلوق نأل ؛ةنسلا مسق يف أي همامتب روكذملا ثحبلا يأ :كلذك وهف

 :وهو ءردقم لاوس باوح :ةهبشلا نأ الإ .اضيأ ماسقألا هذه هيف يرجتف «ةغالبلاو ةحاصفلا هوجول عمجتسم
 نأب :باودلاو ءاهسأرب ةنسلا باب دقع ىلإ ةجاح الف ءاهماكحأب ماسقألا كلت نايب يف باتكلا عرف ةنسلا نأ

 ملو هفاشكنا نم دبال ضومغ هيف هنإف 7> يبلاب ةنسلا لاصتا نايب يهو ءاهيلإ جاتحت ةدئافل كلذب لاغتشالا

 ةلزنم. > هللا لوسر ربخ ناك اذإ هنأ :وهو «ردقم لاوس باوج :خلإ ربخلا باب .دعب اميف لاق امي الإ لصحي
 .ليق اذك ماسقأ ةثالث ربخلا راص فيكف «باتكلاك ايعطق ارتاوتم اء هربخ لك نوكي نأ يغبني باتكلا

 ةهبش هيف سيل :يأ اهيلإ برضلا ةفاضإ اذكو «ريقحتلل نيونتلاف ءاهعون نم فيفح عون يأ :خلإ ةهبش برض

 = بناج زيوجت هيف :يأ بذكلاو قدصلا هحولصل يوق لامتحا هيف :يأ ةهبشو لامتحا هيف :هلوقو ءهحجو لك نم



 ربخلا ماسقأ يف لصف ش WN هللا لوسر ةنس يف ئباثلا ثحبلا

 .اذکه كب

 .ةاكزلا ريداقمو «تاعكر لا دادعأو نآرقلا لقن :هلاثم

 ةمألا يقل و ثلاثلاو يناثلا رصعلا يف رهتشا مث داحالاك هلوأ ناك ام :روهشملاو
 نيعباتلا ةباصلا رص 2

 فلا ىلع حسلملا ثيدح لع تو كلب لصتا يح رتاوتملاك راصف «لوبقلاب

 اترا باب يف مجولاو

 فعضل كيلإ هنم لاصتالا ةهبش هيفو «روهشملا يف هزيوحت نم ىوقأ ةلاسرلا ةرضح نم هتوبث مدع يأ فالخلا -

 ربخ ىمسيو «داحألا ريخ وه يأ داحآلا وهو :هلوقو «لاصتالا لامك ةعامجلا فو يوارلا ةدحول لاصتالا

 . لوصحلا" قاذك اقرأ ةقيدخ دحاولا

 .قيقحتلا لهأ دنع ددعلا هيف طرتشي الو .مقرثكل بذكلا ىلع مهقافتا لقعلا ليحتسي يأ :خ! رّوصتي ال

 ديقلا اذه ىلإ جاتحي الف «هتاذ ىلإ رظنلاب رتاوتملا فيرعت امأو (ةنسلا نم رتاوتملا نايب يف هنأل ؛هب ديق :كلب لصتاو

 ؛ةنسلا نم رتاوتملا نود قلطملا رتاوتملا لاثم يأ :هلاثم .ةيئانلا نادلبلاو ةيضاملا ةنمزألا يف ةيلاخلا كولملا نع ربخلاك

 ."تاينلاب لامعألا امنإ" ثيدح :يه :ليقو ءىش اهنم دجوي مل :ليق فالتحا ةرتاوتملا ةنسلا دوجو يف نأل

 ."ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا" ثيدح :ليقو

 هنأل ؛ثلاثلاو يناثلا رصعلا يق راهتشالاب انديق امنإو اذكه كب لصتاو «ثلاغلاو ناثلا نرقلا يف يأ : :لإ رتاوتملاك

 ةروهشم ىمست الو نورقلا هذه يف ترهتشا داحآلا رابخأ ةماع نإف «ةثالثلا دعب يلا نورقلا يف راهتشالل رابتعا ال

 "لا انك اجر ا ةحتافلا ربح لثم ىلاعت هللا باتك ىلع ةدايزلا امي زوجي الو

 نأ هيف ركذو «رفس يف 5 يبلا عم :لاق 5 ىببلا باحصأ دحأ نأ يور ام وهو :خإ حسملا ثيدح

 يف دمو ایپ د واد وبأو ملسمو يراخبلا هاور . پا يلع ميسا هلل لوسر

 :لاق يببلا نأ يور ام وهو :خإ باب يف مجرلاو [؟١ 5 ص :يفاشلا]| . نيفخلا ىلع ىلع حسملا باب يف ' هسا

 :مقرب دوادوبأو ٤ :مقرب يذمرتلاو 2١594 :مقرب ملسم هجرخأ "ةراجحلاب مجرو ةئام دلج بيثلاب بيثلا"

 5١5[ ص :يفاشلا] 555 :مقرب هجام نباو «



 ربخلا ماسقأ يف لصف ۱۷۷ هللا لوسر ةنس يف ئباثلا ثحبلا

 .ارفك هدر نوكيو يعطقلا ملعلا بجوي رتاوتملا مث

 موزا يف ءاملعلا نيب فالح الو غالب هدر نوكيو ةنينأمطلا اخ بح وي روهشملاو

 .اممب لمعلا
 روهشملاو رتاوتملا

 نع دحاو وأ دحاو نع دحاو هلقن ام وه دحاولا ربح :لوقنف داحالا ف مالكلا امعإو
 هب: لمعلا لوبق ف "

 .روهشملا دح غلبت مل اذإ ددعلل ةربع الو «دحاو نع ةعامج وأ «ةعامج

 .هطبضو «هتلادعو يوارلا مالسإ طرشب ةيعرشلا ماكحألا يف هب لمعلا بجوي وهو

 .طرشلا اذمك اء هللا لوسر نم كلذ كب هلاصتاو «هلقعو

 رفكي ال اذلو ءلصألا يف داحآلا نم هنوك ىلإ رظنلاب ةروص هيف ةهبش برض عم ملعلا هب دارأ :ةنينأمطلا َملع

 يف هل رهظ ام هيلإ سوفنلا نكسيل هنأل ؛ةنينأمط هب دافتسملا ملعلا يمس امنإو «رتاوتملا دحاج رفكي امك هدحاح

 ."ندعملا" يف اذك هئادتبا ىلإ رظنلاب ةروص هيف ةهبش برض نكمت عم لاحلا

 ةيطختو «هايإ مهلوبق يف يناثلا رصعلا لهأل ةيطخت هراكنإ يف نأل ؛ةعدب روهشملا راكنإ يأ :ةعدب هدر نوكيو

 ةرثك نود ناك اذإ ددعلا ةرثكل رابتعا ال يأ :ددعلل ةربع الو ."ندعملا" يف اذك ةلالضو ةعدب نوكي ءاملعلا

 ادا اخت هنوك نع ةرثكلا هذمهب ج رخي ال يعي روهشملا ددع

 ملع الو نيقيلا ملع ال ملعلا بحوي الو «لمعلا بحوي هنأ دحاولا ربح مكح يأ :خإ لمعلا بجوي وهو
 «نيقيلا ملع بجوي هنأ ىلإ نيثدحملا رثكأو دمحأ بهذو ءءاهقفلا ةلمجو ملعلا لهأ رثكأ بهذم اذهو «ةنينأمطلا

 هتلادعو يوارلا مالسإ طرشب تبثي امنإ لمعلا بوجوو «داحآلا رابخأ نم انسفنأ يف دحب ام فالح اذهو

 نادقفل ؛هوتعملاو يبصلا ربخب لمعلا بجي ال اذكو «قسافلاو رفاكلا ربخب لمعلا بجي الف ءاهريغو هلقعو «هطبضو
 .هظفح نم بلغأ هنايسنو هوهس ناك نأب هتلفغ تدتشا يذلا ربخب لمعلا بحي الو ؛طورشلا

 مالكلا عامس يأ :هطبضو ١15[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .لمحتلل ال ءادألل طرش وهو :يوارلا مالسإ

 ىلع هتركاذم.هتبقارمو هدودح ةظفاحمب. هيلع تابثلا مث ,دهجلا لذبب هظفح مث هب ديرأ يذلا هانعع. مهفلاو هعام# قح
 داخ الاس هنوك نم روكذملا :طرشلا اذمي ."ندعملا" يق اذك هئادأ نيح ىلإ هسفنب نظلا ةءاسإ



 هللا لوسر ةنس يف ئاثلا ثخبلا

 :نامسق لصألا ف يوارلا مت

 درب هللا يجو هوس ىب هللا بخو هةعيرألا نفك ةايقسبالاو ىلعلاب ورس د ١
 ر م مهانمأو لّبَج نب ذاَعُمو «تباث نب ديزو «رمع نب هللا دبعو «سابع
 نع آوا اسلا درک ف اع هللا لوسر نع مهتياور كدنع تحص ذإف

 .سايقلاب لمعلا

 ,ةهقهقلا ةلأسم يف ءوس هنيع يف ناك يذلا يبارغألا ثيدح كني كا دمح ىور اذهلو

 ب يحخركلا دنعو «نابأ نب ىسيعل ًاعبت مالسإلا رخف هراتخخا ام دحاولا ربخ لوبق يف ةمسقلا هذه :لإ يوارلا مث

 تقفاو ءاوس يأ :خل! لمعلا نم ىلوأ .قيقحتلا وهو سايقلا ىلع هريغو هيقف وار لك ربخ حجري انباحصأ نم
 نمز يف لمعلا ناك اذكه ءاي سايقلا كرت هتفلاحخ نإو ءاي سايقلا ديأت هتقفاو نإف «هتفلاح وأ سايقلا جهتاور

 اذإ سايقلاب ةتباثلا مهماكحأ نوكرتيو «ضراعتلا دنع سايقلا ىلع ةياورلا نومدقي اوناك مُهِإف ؛مْتَو ةباحصلا

 نكمتل ؛ثيدحلا ىلع سايقلا مدقي هنإف كلي كلال نوع ادع ادعو |7725 سض ١ قاعلا] اا ريت ار

 تاع يبلا نم نكي مل هنأ زوجيو ءايذاك" وأ اطلاغ وأ ايهاس قوارلا نوک نأ روم هاف بيغ ةر تابش

 ‹«تاهبش هيف امث ىلوأ ةدحاو ةهبش هيف امو ءأطخلا يهو ةدحاو الإ هيف تنكمت ام (دهتجما سايق) سايقلاو

 ٹیدخب هيأرب هيف مكح امکح ضيفت هذ ركب ابأ نإف «ربخلاب مهءارآ نوکر تی اوناك مهفإف ءةباحصلا عامجإ :انلو

 يف هيأر امك رمع نبا كرتو «ثيدحلاب عباضألا ةيد يقو نينخلا يف هيأر هدد رمع كرتو قف لالب نم هعمس

 بفضولا نل ؛هلصأ ف 2 سايقلا يف ةهبشلا نألو «ةريثك هلاثمأو «جيدح نب عفار نم هعمس يذلا ثيدحلاب ةعرازملا

 لولعم هيلع سيقملا مكح نأ انيقي ملعي ال (هيلع سيقملا وهو) لصألاب (سيقملا وه) عرفلا يف هدوجوب قحلي يذلا
 ىوقأ ربخلا ناكف ؛ضراعب هقيرط يف ةهبشلا او كك لوسرلا مالك هنأل ؛لصألا وع ربخلا يف نقيتلاو ءال مأ هب

 وهو مدقألا انمامهو مظعألا انمامإ ىلع نونعطي فيك ءاهفسلاو نيبصعتملا ضعب نأ يرعش تيلو «سايقلا نم
 .هيشاوحو "رانملا" حورش يف اذك موق نم رذحلا رذحلاف «سايقلا ىلع فيعضلا ربخلا مدقي

 ,رثب يق عقوف يبارعأ ءاجف «هفلح هباحصأ و يلصي ناك تع يتلا نأ يور ام وهو :خلإ يبارغألا ثيدح

 - ؛"اعيمج ةالصلاو ءوضولا دعيلف ةهقهق مكنم كحض نم" :لاق ءةالصلا نع غرف املف «هباحصأ ضعب كحضف



 هللا لوسر ةنس يف ئباثلا ثحبلا

 یورو «سايقلا كرت ةاذاحلا ةلأسم ف ءاسنلا ريخأت ثيدح یورو «هب سايقلا كرو

 بعل

 ف دوعسم نبا نع دمحم ىورو «هب سايقلا كرتو ءيقلا ثيدح ا ةشئاع نع

 .هب سايقلا كرتو مالسلا دعب وهسلا ثيدح

 «ىوتفلاو داهتجالا لود ةلادعلاو ظفحلاب نوف ورعملا مه اورا نم يناثلا مسقلاو

 ر١ نار چ انس ایا e ی باب نس ا م نك

 - هيب

 اغ ةساجنلاب ندبلا فاصتا نأل ؛ةساجنلا جورخ يه ةراهطلا ضقن ةلع نأل ؛اضقان 5 ا نأ هيف سايقلاو -

 .ثيدحلا اذهي سايقلا كرتف «ةساجنلا ج ورخ :يأ كلذ سيل ةهقهقلا ينو «ةراهطلاب هفاصتا يفاني

 ."هللا نه رخأ ثيح نم نهورخأ" :لاجرلل ءاسنلا ةاذاحم قح يف 5 يببلا لوق وهو :لإ ءاسدلا ريخأت ثيدح
 فرصنيلف ةالص يف فعر وأ ءاق نم" :اتلع لاق هنأ يور ام وهو :لإ ءيقلا ثيدح 15١[. ص :ياشلا]

 سيل جراخلا نأل ؛يقلاو فاعرلاب ءوضولا دسفي ال نأ يضتقي سايقلاو «"'ملكتي ملام هتالص ىلع نبيلو ءأضوتيلو
 .ةساجنلا لحم سيل وهو ةدعملا ىلعأ نم جرح هنأل ؛سجنب

 كال لق سم الآ يطا الر املا دعب اتسم روس لكل" قق رف رهو غ ولا يع
 دعبو «رباج وه ام اذكف «ةالصلا يف تئافلا ماقم موقي رباحلاو «تئافلا ربجي هنأل ؛كي يعفاشلا هب لاق امك

 «هدعب دجسي اندنعف ءاهيف فلتخم ةلأسملا نأ ملعا مث «هجولا لك نم ةالصلا يف نكي ملف هجو نم جراح مالسلا

 ؛ىليل يبا نباو «ميهاربإو ءنسحلاو «ريبز نباو «سابع نباو «رامعو «دعسو ءدوعسم نباو «يلع لاق هبو

 «ثيللا لاق هبو مالسلا لبق دجسي :هدنعو «زيزعلا دبع نب رمعو «سنأو «يبح نب حلاص نب نسحلاو ؛يروثلاو
 مالسلا دعبف ةدايزلا يف ناك نإ :ةياور يف كلام لاقو «مهريغو يعازوألاو «يرهزلاو «قاحسإو .دمحأو كلامو

 ."لوصحلا" يف اذك ةنيخب نبا ثيدحل ؛هلبقف ناصقنلاب ناك نإو «نيديلا يذ ثيدحت

 ةهبش :يياثلاو ءانب لاصتالا ةهبش :امهدحأ :نيهجو نم هيقفلا ريغ ةياور يف تنكمت ةهبشلا نأل ا لمعلا ناك

 هترابعب لقني نأ لمعي هيقفلا ريغو نو ةباحضلا نيب اعئاش ناك ىعملاب تيدا لقن نإف ءلفنلا يف طلغلا

 - مهف دعب الإ ققحتي ال ئعملاب لقن اذإ اهكرد روصقب يناعملا نم 55 يبلا ةرابع هب مظتنا ام ةرابعلا كلت مظتني الو



 ربخلا ماسقأ يف لصف ۱۸۰ ٠ هللا لوسر ةنس يف ئباثلا ثحبلا

 ول تيارا 2 سابع نبا هل لاقف انا هتسسم ام ء تولا هنو ةريره وبأ ىور ام :هلاثم

 .هاورل ربح هدنع ناك ول ذإ ؛سایقلاب هدر امنو .”تكبسف 'هنم أاضوتت تنكأ نیخس ءا تأضوت
 رهوبا سايع نبا :

 .سايقلاب 59 "ةارصملا" ةلأسم يف ةريره يبأ ةياور انباحصأ ك دک يلغو

 وا ا قا 111-----دجكلل

 نكي مل اذإ سايقلاب كرتي ربخلا نأ ىلع يأ :+! اذه ىلعو ."ندعملا يف اذك سايفلا لصأ وه يذلا فضولا يف ىف الإ

 .داهتجالاو هقفلاب افورعم يوارل
 ثيدحلا يق دارملاو .تعمج اذإ ءاملا تيرص :لاقي ؛عمجلا :ةغللا يف وهو ةيرصتلا نم ةارصملا :> ! ةارصملا ةلأسه ىف

 ١75[ ص :يشاوحلا ةدمع] .نبللا ةريزغ اهنأ يرتشملا اهب رتغيو عابت ةرم بلحلا كرتو دشلاب عرضلا يق نبللا عمج
 ريخب وهف كلذ دعب اهعاتبا نمف منغلاو لبإلا اورصت ال" :لاق هنأ 5 يبلا نع د ةريره وبأ ىور ام وهو

 فلاخغ وهف "نبللا ناكم" :يأ رمت نم اها اهدر اهطخخس نإو اهكسمأ اهيضر نإ اهبلحي نأ دعب نيرظنلا

 ردقم هل لثم ال اميفو «ةروص لثملاب ردقم لثم هل اميف ناودعلا نامض نأ ىلع اوعمجأ مهال ؛هجو لك نم سايقلا

 ةقد انهه نكلو ءانباحصأ هكرت اذلو «ئعم الو ةروص ال نبلل لث سيل رمت نم عاصو «ةميقلا وهو نعم لثملاب
 هقفلاب فورعم هنأ لاحلاو اشیا نقي دوعسم نب هللا دبع ةياورب يراخبلا ف ءاج ثيدحلا اذه نأ :يهو «ةيوق

 «لبقي هتقلت اذإ امأ «لوبقلاب ةمألا هتقلت مل اذإ سايقلا ةفلاخم هنع لبقي ال امنإ هيقفلا ريغ ةياور نأ ملعا مث ,داهتجالاو

 دنع امأو «نيرحأتملا رثكأ هعباتو كب ديز وبأ مامإلا ىضاقلا هراتحاو نابأ نب ىسيع بهذم اذه نأ ملعا مث

 لك ربح لبقي لب ؛سايقلا ىلع ربخلا مددقتل ًاطرش يوارلا هقف سيلف «هعبات نمو كاي يحخركلا نسحلا يبأ خيشلا
 هطبضو هتلادع توبث دعب يوارلا نم رييغتلا نأل ؛ةروهشملا ةنسلاو باتكلل افلاخم نكي مل نإ ظرشي ااف لدغ

 - ظافحلا لاوحأ نم رهاظلا وه اذه ئعملا ريغتي ال هجو ىلع ريغب هريغ ولو عم امك يوري هنأ رهاظلاو «موهوم

 تريغ امم ءوضولا باب يف يئاسنلاو ٠۷۹ :مقر رانلا تريغ ام ءوضولا يف ءاج ام باب يف يذمرتلا هدرا *

 .ةفلتخم ظافلأب كه ةريره يبأ نع «4 85 :مقر رانلا تريغ امم ءوضولا باب يف هحام نباو ٠۷٤ :مقر «رانلا

 كح باب يف ملسمو 558585 :مقر رم نم عاص اهتبلح يقو ةارصملا در ءاش نإ باب يف يراخبلا هجرخأ **

 وپ وبأو c(2 :مقر ةارصملا يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو c\ON f :مقر ةارصملا عيب

٠۳٤ ۳ u, Riaهذ ةريره يبأ نع «۸۷٤٤:مقر ةارصملا نع يهنلا باب يف يئاسنلاو . 



 ۸۱ هللا لوسر ةنس يف يناثلا ثحبلا

 .دحاولا ربخب لمعلا طرش :انلق ةاوُرلا لاوخأ فالتحا رابتعابو

 .ةروهشملا ةنسلاو باكل افلام نوكي ال نأ- ١

 يور اذإف «يدعب ثيداحألا مكل رثكت" :3ت32 لاق رهاظلل افلاخم نوكي ال نأو ١-

 *."هودرف فلاح امو فقول ها باتك ىلع هوضرعاف كيد نيع کل

 :ماسقأ ةثالث ىلع ةاوُرل تناك" لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع يور اميف كلذ قيقحتو

 .همالك نعم فرع 3 هللا لوسر ّبحّص ُصلخم ٌنمؤم - ١

 e ا ىوووملا بسبع 4

 عملا نأ نظي وهو عملا رّيغتف 75 هللا لوسر ظفل ريغب ىورف هتليبق ىلإ عجرف 5
 .توافتي ال

9 

 للا

 حيحصلا وهو ناسللا لهأ نم مهو صوصتنلا لاوحأ مهدهاشمل ا ةباحصلا نم ااو لودعلا ةاورلا 5

 و "ندعملا" يف اذك نابأ نب ىسيع بهذم راتخا لب لوقلا اذه فنصملا راتخا ال مل يرعش تيلو «رهاظلا بسحب

 ضراعت الو ءنيظ دحاولا ربخلاو «ةيعطق ةلدألا هذه نأل ؛عامجإلاو رتاوتملاو :ةروهشملا ةنسلاو ."رانملا' حورش

 Rs ص :يشاوحلا ةدمع] .هتلباقع. طقسي نظل ءام هجوب نئيظلاو عطقلا نيب

 هتلالدبو «باتكلا دحاولا ربح ةفلاخ مدع طارتشا ىلع هترابعب لدي فيداحألا هذهف ج ثيداحألا مكل رثكت

 دحاولا ربخ لوبق نأ ملعا :دحاولا ربخب .انيب ام ىلع ةلعلا داحتال ءةروهشملا ةنسلا ةفلاخم مدع طارتشا ىلع

 «ربخملا يف ةعبرأو ربخلا سفن يف ةعبرأ باتكلا يف خيشلا هيلإ راشأ ام ىلع ةينامث طورشب قلعتم هب لمعلا بوحوو

 اه غي ةثداح نا نوكي آل ناو .؛ةروهسملا هنسلل افلا نوكي آل نآو «باتكلل افلاخم نوكي ال نأ ىلوألا :ةعبرألاف

 «ةلادعلاو «لقعلاف : ربخملا 2 ةعبرألا امأو .فالتحخالا روهظ كنع هب جاجتحالا كورتم نوكي ال نأو «ىولبلا

 .مالسإلاو «طبضلاو

 ا هعف ري :يباطخل ا لاقو :نويلوصألا هدر وأ كت لاقو CTA ص "تاعوضولملا 5 58 ئتفلا رك ا

 ۲٠٠١| ص :يفاشلا] ."هلدعي امو باتكلا تيتوأ نإ"



 اسو ةو سانا هنم عمسف «یرتفاو عَمسی ملام ىورف هقافن فرعُي مل قفانمو - ۳

 *."سانلا ني رهتشاو كلذ و ا

 .ةروهشملا ةنسلاو باتكلا ىلع ربخلا ضرع بجو علا اذهلف

 هركذ سم نم" هنع یورب اميف ركذلا سم ثيدح يف :باتكلا ىلع ضّْرَعلا ريظنو

 نأ نوبحُي لاَ هيفإ» :ىلاعت هلوقل افلاخم جرخف «باتكلا ىلع هانضرعف **."ًاضوتيلف
 رقثنلا نبع ناک ولو يالاب قولسفي 2 زاوحتالاب نرجس راك فا او رهط

 .قالطإلا ىلع ًاريهطت ال ًاسيجنت اه ناكل ًندح
 ماا ماجن

 .عمسي مل ام ىور ًاقفانم زا يقف ربت ا یارفآ هنو فوك اا لاال :خلإ ربحا ۽ ضرع بجو

 م دبه ىلاعت هللا نأ ؛باتكلل فلاخم هنإف ؛ "اضوتيلف TE سي نم 0 هلوق رش و ج! ىلع ضرعلا ريظنو

 سما لإ ر وصتي الل ِءاملاب ءاجنتسالا و او رهطتي نأ توکی كا هيفاق :ةعسأ زع هلوقب ءاملاب ءاجنتساللاب نيرهطتملا

 رمأ هنأل ؛ءوض ولا بخ وي اندح رك دلا نبع نوكي نأ يضتقي ثيدحلاو ريهطتلا نم هنأ صنلاب مو «نيج رفلا

 همكح اذكو :23ع يبلا لعف نأل ؛ةدئافلا مدعل ءوضولا بجوي ال اثدح نكي مل ولف ءركذلا سم دعب ىضوتلاب

 نم ندأ وه يذلا ثيدحلاب باتكلاب لمعلا كرتي الف ثيدحلاو باتكلا :يأ اضراعت اذإف ,ةمكحلا نع ولخي ال

 ءابق دجسم لهأ يف ةيآلا هذه تلزن : لإ ىلاعت هلوقل افلاخم جرخف .مهفاف هتاذ رابتعاب ال لمعلا رابتعاب باتكلا

 ناک لق عاصف قيسرتلا سلا م ءراجحألا لامعتسا دعب عاملاب ل وجنتسی اوناک مهو

 ركذلا سم نوكي نأ يضتقت ثيدحلاو :ريهطت هنأ صنل لاب تبن دقو اريهظت اءاحسسالا وكي ال اع ركانلا نم

 عةدئافلا مدعل ءوضولا بحجج وپ ۷ اندح نكي ولف ءرك ذلا سم دعب يضوتلاب رمأ هنأ ؛عوض ولا بج وي ايدح

 .ثيدحلا كرت اذلف ءانركذ امل ؛اثدح نوكي ال نأ يضتقي صنلاو

 ىلع اريهطت كلذ ىلاعت هللا ىم دقو :ًاريهطت ال .ةقيقحلا نم ىوقأ يهو «ةيمكحلا ةساجنلاب ندبلل :ًاسيجنت

 .مهفاف ثدحلا ةلاح يق حدملا قحتسي ال ناسنإلا ذإ ؛حدملا اوقحتسا امل اثدح ناك ولو «كلذب مهحدمو قالطإلا

Ti #& 
 .هدحجا م

 سم نم ءوضولا باب يف يئاسنلاو «۸۲ :مقر ءركذلا سم نم ءوضولا باب يف "هعماج" يف يذمرتلا هجرحأ **
 .اهذ ناوفص تنب ةرسب نع ١8١« :مقر ءركذلا سم نم ءوضولا باب يف دوادوبأو «5 577 :مقر ءركذلا



 ربخلا ماسقأ يف لصف A۳ هللا لوسر ةنس يف ئناثلا ثحبلا

 لظايب لطأب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب اهسفن تحكن ةأرما اما" :هكلع هلوق كلذكو
 5 قباسلا ثيدحلا لثم يع أ

 باكلا ناف نحو كني نأ نهولضغت الق س هلوقل افلاخم جَرَح 2 لاا
 7 اذه

 نذإ الب

 اغلا يح هنإف « نيمو دهاشب ءاضقلا ا :روهشملا ربخلا ىلع ضرعلا ا
 واحاولا ريب ضرع

 **"'كنأ نم ىلع نيعبلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا' :ةكلع هلوقل

 ةدعلا ءاضقنا دعب نهولضعي اوناكو نهوعنمت ال يأ ءايلوألل باطخلاو ؛قيضلاو عنملا :لضعلا :نهولْصعَت الف
 لحجر هتروص :نيميو دهاشب .ثيدحلا حيرص وه امك هنالطب يفاني كلذو «هتوبث يأ e قيقحت بجوي اسلاف

 كحاارلا ريث# المنع دلا نيو دهاشب يضاقلا ىضقف «دحاو الإ دهاش هل نوكي j eê يع اق لام ىعدا

 يف اذك "ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا" :#تاء هلوق وهو ءروهشملا ربخلل فلاخم هنأل ؛زوج ال اذهف
 نأ :امهدحأ :نيهجو نع ةفلاخملا نايبو ءروهشم ربح وهو هيلع ىعدملا ىلع يأ :ركنأ نم ىلع . لوصفلا'

 اظح ةئيبلا نوكي ال امك ةتبلا يعدملا ظح نيميلا توكي الف «ةكرشلا عطقت ةمسقلاو ءامهنيب مسق هلك ىبلا
 يف ةعورشم تانيبلا ءسنج نوكي نأ يضتقيف سنجلا مالب ىلع نيميلاو ةنيبلا ركذ 4 يبلا نأ :ئاثلاو ءركنملل

 بناج يف اعورشم نيميلا نوكي ال نأ هترورض نمو «ركنملا بناح يف ةعورشم نامبألا سنجو «يعدملا بناج

 . "ندعملا" يف اذك ربخلاب اذه كرتف «يعدملا

 :مقر ٠ نيسح كرر لمح اذه :يذمرتلا لاقو «يلوب "لإ حاكن ذي عاج ام باب 2 "< ٤ يذمرتلا ا"

NS oF eTمقر «يلولا يق باب يف دوادوبأو (غ١ 3 :مقر «يلوب الا حاكن ك تاپ 2 هحججام : cTeAYT 

 يا ةشئاع نع 57/5 دمحأو ١٦۸/۲ مكاحلاو «يلو ريغب حاكنلا نع يهنلا باب يف يمرادلاو

 وسر نأ" ريكو سابع ن ا نع يور ام وهو ا :مقر «دهاشلاو نیلا باشلا باب ملسم جرجا 1 ينيب

5 
 ا اا

 5 سابع نبا نع 5 ۸ :مقر «دهاشلاو نخىلاب ءاضقلا باب يق دوادوبأو «"دهاشو نيميب ىضق 5 = هللا

 ىضق' :ظفلب هنو ةريره ىلأ نع ع۳ :مقر دهاشو نيميب دهاشلا عم نيميلا يف يف ءاح ام باب يف يذمرثاو

 ر سابع نبا ن ET TV :مقر نيميلاو دهاشلاب ءاضقلا باب يف هجام نباو ؛"دحاولا دهاشلا عم نيميلاب 3 5 هللا لوسر

 ورم ۳ :مقر «هيلع يعدملا ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا نأ ءاج ام باب يف يذمرتلا هحرحأ ***



 هللا لوسر ةنس يف ئباثلا ثحبلا

 .هب لمعي ال رهاظلل افلاخم جرح اذإ دحاولا ربح :انلق نعم ا اذه رابتعابو

 لوألا ردصلا يف ىولّبلا هب معي اميف ربخلا راهتشا مدع :رهاظلا ةفلاخم دو نمو

 ةباحصلا دهع يا

 ةجاحلا ةدش عم ٌربخلا رهتشي مل اذإف «ةنسلا ةعباتم يف ريصقتلاب نومه ال مهنأل ؛يناثلاو

 .هتحص مدع ةمالع كلذ ناک ىوابلا مومعو

 £ ]4 ہل 2 5 يل 4 7

 «ئراطلا عاضرلاب هيلع فايف ڪج هتارما نا دحاو ربحا اذإ :تايمكحلا 8 هلاثم و
 | ٍ ةيعرشلا لئاسملا رهاظلل فلاخملا

 عاضرلا مكحب الطاب ناك دقعلا نأ ربحأ ولو ءاهتحأ ج وزتيو هربح ىلع دمعي نأ زاح

 هيدي عفري ناك ابد رمع نبا ثيدحك ثيدحلا بجوم فالخب ف ةباحصلا لمع اذإ امك :2 ! رهاظلل افلاخ

 عفري هارأ ملف نينس رمع نبا تبحص :لاق هنأ دهاج نع يور دقو «عوكر لا نم سأرلا عفر دنعو «ع وك رلا دنع
 .هفالخب لمع اذإ امك هب لمعلا كرت هنأ تبث دقف «حاتتفالا ةريبكت يف الإ هيدي

 ىور ام وهو «ةيمستلاب رهجلا ثيدح :لثم لاوحألا مومع يف ةجاحلا هيلإ سمت اميف :2! ربخلا راهتشا ُمدع
 هذه نأل ؛ىولبلا هي معي امم ةيمستلا رمأ نإف ءةالصلا يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهج 525 ىبلا ناك ةريرهوبأ

 ىلإ هيف جاتحي ثيح اهريغو رانلا هتسم امت ءوضولا ربخو «ركذلا سم ربخو «هنم عفرلاو عوكرلا دنع نيديلا
 ىلع تيقب دقو «ةماعلاو ةصاخلا اهتفرعم ىلإ جاتحي امه يهو ىولبلا هب معي امث هنأل ؛ةضافتسالاو عويشلا لامك

 در اذه سيلو «باوبألا هذه يف مهرابخأ ىلع انرابخأ حيجرتل رخأ هجو اذهو «يقلتلا دح ىلإ لصي ملو داحألا
 مهفاف هدنس حص اذإ لبقي نييلوصألا ةماع دنعو «ثيداحألا نم هب تبثنت ام حيحرت وه لب سايقلاو يأرلاب ربخلا

 . تيعلل" ف انك

 زوجي هتحخأ وأ همأ نم تعضترا دق اهنأ ةقث ربخأف ةريغص لحجر ج ورت نأب حاكنلا ىلع يأ :ئراطلا عاضرلاب

 اغا ر ةا ت انس انقل ؛جوزلا ىلع ةريغصلا مرحتف «هربخ ىلع دامتعالا



 دحاولا ربخ ةيجح يف لصف ۸٥ هللا لوسر ةنس يف ئئاثلا ثحبلا

 ىلع دمتعت نأ زاج ُبئاغ وهو اهايإ هقالط وأ اهجوز تومت.ةأرملا تربخأ اذإ كلذكو
 جورلا عاضرلا رابخأ لثم

 اج ملعي ادام حبو واو هدي لمعلا جو اهتعدجسإو هربخأف ةلبقلا هيلع تهبتشا ولو
 فلا يك ل

 .مميتي لب هب ًاضوتي ال ةساجنلا نع ّدحاو هربحأف

 :دحا ولا ربح ةيجح ف اصف

 اهريح نأ ؛اهتحأب ج ورتي الف ءاهتعضرأ اهنأ اهربخ درجمم امهقيرفتو دقعلا نالطبب مكحي الف :هربخ لبقي ال =

 دوهشلا ىلعو امهيلع فخي مل اتباث عاضرلا ناك ولف «ةعامج روضحو ةرهشب لصح حاكنلا نأل ؛رهاظلل فلاخ

 هنأل ؛ئراطلا عاضرلا فالخب «حيحص ريغ هنأ لد رهتشي مل هنأ ثيح نمو «هتمرح ببس امهنيب نأ امهئابرقأو

 جرخأ دقو «ةهبشلا هذهل اهعدي نأ وهف ةنايدلاو ىوقتلا امأو ءاضقو ىوتف هلك اذه مث ءرهاظلا فلاخي ال

 تيتأف :لاق ءامكتعضرأ نإ :تلاق ءادوس ةأرما تءاجف ةأرما جوزت هنأ ثراحلا نب ةبقع نع "هننس" يف يذمرتلا

 :لاق «ةبذاك يهو امكتعضرأ نإ :تلاقف ءادوس ةأرما انتءاجف نالف تب ةنالف تحورت :تلقف ك يبلا

 اهعد امكتعضرأ دق اما تمعز دقو ام فيكو :لاق «ةبذاك اهفإ :تلقف «ههجو لبق نم هتيتأف :لاق نع ضرعأف

 نمو كي يبلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو «حيحص نسح ثيدح اذهو :لاق «كنع

 زوجي ال :ملعلا لهأ ضعب لاقو ءقاحسأو دمحأ لوقي هبو ءعاضرلا يق ةدحاولا ةأرملا ةداهش اوزاجأ مهدعب

 مهفاف ةداهشلا باصنب الإ تبثي ال هنأ ىلع روهمجلاف كلي يعفاشلا لوق وهو «عاضرلا يق ةدحاو ةأرما ةداهش

 ."لوصحلا" قات

 مث «هب لمعلا بجوو هربح لبقيف «دحاولا ربخل بذكم ليلد همث سيل هنأل ؛رهاظلا ةفلاخم مدعل :2 ! دمتعت نأ زاج

 هنأل ؛ةقرفلاب يضاقلا ىضقي ال ثيح «نينثا دهاشلا ناك نإو حصي الف ةداهشلا يف امأو ,رابخألا يف اذه نأ ملعا

 رتاوتلاو ةرهشلا دح غلبي مل يذلا يعرشلا دحاولا يأ :دحاولا ربخ ."ةياهنلا" يف اذك بئاغلا ىلع ءاضق

 .انزلا يف امك ءادهشلا نم ةعبرأ وأ نيدهاشلا ةداهش هيف لحدتف «يقيقحلا دحاولا ال

 نم ةبوقع ناك ام وهو نييلوصألا رئاس هركذ يذلا سماخلا مسقلا كني نتاملا ركذي ملو :عضاوم ةعبرأ يف
 «تاهبشلاب زوجي ال صاصقلاو دودحلاك تابوقعلا تابثإ نل ؛هيف ةجحب سيل دحاولا ربح نأل ؛ىلاعت هللا قوقح

 .هب اهتابثإ زجي مل ةهبش ليلدلا يف نكمت اذإف



 دحاولا ربخ ةيجح يف لصف 0000017 هللا لوسر ةنس يف يناثلا ثحبلا

 .ةبوقعب سيل ام ىلاعت هللا قح صلاح - ١

 .ضح مازلإ هيف ام دبعلا قح صلاح و -؟

 .مازلإ هيف سيل ام هقح صلاح و -۳

 .هجو نم مازلإ هيف ام هقح صلاحو ٤-

 يف يبارعألا ةداهش لبق 5255 هللا لوسر نإف دحاولا ُربخ هيف لّبقيف :لوألا امأ
 "نامر لاله ريم ےن م

 هيلإو «يخركلا دنع دحاولا ربح هيف لبقي ال ىلاعت هللا قوقح نم ةبوقع وه ام نأل ؛هب ديق امنإو :ةبوقعب سيل ام
 طاقسإلا ىلع دودحلا ىببم نأل كلذو ؛ نتاملا اذكو «يحرسلا ةمئألا سمشو مالسإلا رخف بهذ

 ملعلل بجوملا صنلاب زوجيف تانيبلاب اهتابثإ امأو «سايقلاب زوجي ال امك دحاولا ربخب اهنابثإ زوجي الق «تاهبشلاب
 .كلذ ىلع عامجإلا دقعنا دقو «ةيآلا ا ودهنشتساو# :ىلاعت هلوق وهو «سايقلا فالح ىلع

 «موصلاو ةالصلا نم عئارشلا ةماع لثمف ج هيف لبقيف يدق نيل اج. ا قوع صلاخ ناك ام وهو :لوألا امأ

 لقعلاو ةلادعلاو مالسإلا نم هطئارش نم انلق ام ىلع دحاولا ربح اهلك يف لبقي رطفلا ةقدصو «رشعلاو ءءوضولاو
 هيف سيل اميف لمعي نأ زاجف «هيف ةوق ال ليلد دحاولا ربح لبقي ال هنأ ءاملعلا ضعب معزو «ريهامجلا دنع طبضلاو

 لئالدلاب اهيف لمعلا بجيف ءاعرف وأ تناك ًالصأ لمعلا وه تادابعلا نم دوصقملا نأ روهمجللو «ع رفلا وهو ةوق
 ."لوصفلا" يف اذك ناضمر لاله يف يبارعألا ةداهش لبق تع نب دسمو

 ١8٠١[ ص :يشاوحلا ةدمع]. ةيرحلاب ةيالولاو ةداهشلا ظفل نييغت الو دداع طارتشا ريغ نم اقلط :دحاولا ريخ

 :هنأش لح هللا لاق تيح موصلا وهو اصلاح ةذابغ ىلع ىلاعت هللا قح اج تباغلا نأل :إ هلل لوسر ناف

 ثيح «مالسإلا رخف يضرمل فلاخم هيف ةداهشلا ظفلو «ةيرحلا هيف طرتشت م انهو ال تم ہک يلع بکا

 - نأل ؛مازلإ هيف سيل ام دبعلا قح صلاح وهو «ثلاثلا ع ونلا نم ناضمر لالي ةداهشلا نأ :"هلوصأ" يف ركذ

 دهشتأ :لاق ؛معن :لاق ؟هّللا الإ هلإ ال نأ دهشتأ :لاقف «لالحلا تيأر نإ :لاقف E يلا ىلإ يبارعأ ءاج هنأ وهو *

 هداهش ٍف باب يف د ودا وبا هج رخخأ قط اوموصيلف سانلا يف نذأ لالب اي" :لاق معن :لاق ٥لا لوسر ادع نأ

 رهش لاله ىلع دحاولا لجرلا ةداهش لوبق باب يف «يئاسنلاو 7554٠ :مقر ؛ناضمر لاله ةيؤر ىلع دحاولا

 .ىاثك سابع نبا نع ١5057 :مقر «لالهلا ةيؤر ىلع ةداهشلا يف ءاج ام باب يف هجام نباو 5١١7« :مقر «ناضمر



 .ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشيف :اثلا امأو

 ."تاعزانملا" :هريظنو

 اسا وأ ناك الدع دحاولا ربح هيف لبقیف :ثلاثلا امأو

 . "تالماعملا' :ةريظنو

 كلب ةفينح يبأ دنع ةلادعلا وأ ددعلا امإ هيف طرتشيف :عبارلا امأو

 .رجحلاو لّزعلا :هريظنو

 هب يسحرسلا ةمئألا سم عبات هيف هب فنصملا نأب :بيحأو «صنلا وه مزلملا لب موصلل مزلم ريغ هربخ =
 أيس امك ثلاثلا عونلا يف لوبقم قسافلا ربخو «ناضمر لالمب ةداهشلا يف طرش ةلادعلا نإف كلذ حيحصلاو

 .ضح مازلإ هيف ام دبعلا قح صلاح ناك ام وهو :ئياثلا امأو . ندعملا يف اذك

 وأ كلذ ىرتشا وأ دبعلا اذه عاب هنأ رخآ ىلع دحأ ىعدا نأب ةلسرملا كالمألاو ةبرشألاو عويبلاك :تاعزانملا

 هلوقب :يناثلاو «ةيآلا نيَديهَش اودهشتساو# :ىلاعت هلوقب :ىلوألاو «ةلادعلاو ددعلا هيف طرتشي هنإف «هيلع افلأ نأ

 ددعلا ةدايز طرشف کا تارا يف ليحلاو سيبلتلاو ريدرتلا نألو کنم لَدَع يَوذ اودهشاو :همسا زع

 نيربخب نينثا نيب ةمئاق ةعزانملا نألو ,ناكمإلاو عسولا ردقب ةموصعملا قوقحلل ةنايصو اه ًاليلقت ةداهشلا ظفلو

 هريغ ىلع ةيزم هل ترهظ ربخج لب ربخلا نم هسنجب ناححرلاو لصفلا عقي ملف «راكفإلاو ىوعدلا نم نيضراعتم
 ."ندعملا" قاذك ردك وأ. نا لاوقأ :ئأ ةداهش وأ نيني نم

 ىلإ تعد ةرورضلا نأل ؛ةيده اهنأب امهرابخإب قسافلاو لداعلا نم ةيدملا لبقي ناك اع هنإف :خإ ُرّبخ هيف لبقيف

 طقستف «ربخلا اذه ريغ عماسلل ليلد الو اهلك ةداهشلا طئارشب عمتخما دحي املق ناسنإلا نإف «زيمم لك ربح لوبق

 ةاورلا ةرثكل ؛همث قسافلا ربخ لوبق ىلإ ةرورض ال هنإف ةع هريخ فالخب ؛ةرورضلل زييمتلا ىوس طئارشلا
 ."ندعملا" يف اذك سايقلا :يأ رحآ ليلدب هتفرعم نكمي ةثداحلا كلت يف ىلاعت هللا مكحو «لودعلا

 فرصتلا نع فلأ امهمزلي هنأ ثيح نم امازلإ اهيف نإف «نوذأملا رجحو ليكولا لزع :يأ رجحلاو لزعلا :هٌريظنو

 يف فرصتي امك خسفلاب هقح يف فرصتي ىلوملاو لكوملا نأ ثيح نم مازلإب سيلو «لبقتسملا يف اهملع لطبيو
 ."ندعملا" يف اذك نيتلزنملا نيب امفوكل ؛ةلادعلاو ددعلا امهيف انطرشف «نذإلاو ليكوتلاب هقح



 امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 :عامجإلا ةيجح يف لصف

 اهب لمعلل ةبجوم ةجح نيدلا عورف يف 2 هللا لوسر يو ام دعب ةّمألا هذه ٌعامجإ
 ألا هذيل ةيلاك عرش

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع عامجإلا مث

 انت ةلاادألا ہک ىلع نت ةباحصلا عامجإ- ١

 .درلا نع نيقابلا توكسو ضعبلا صنب مهعامجإ مث - ١
 ةباحصلا ضعب ةياخحضصلا

 تيس يف م اع م 1

 ىلع اوعمجأو «هيلع مزع :يأ اذك ىلع نالف عمجأ :لاقي «قافتالاو مزعل :ةغللا يف عامجإلا نأ ملعا :ع امجإلا يف

 ىلع داهتحالاو ةلادعلا يوذ ةنسلا لهأ نم رصع لك ءاملع قافتا وهف ؛ :حالطصالا يف امأو ؛هيلع اوقفتا اذك

 ١8١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .ةجحب سيل :0- هتايح يف عامجإلا نأل ؛هب ديق :ىفوت ام دعب ."لوصفلا" يف اذك مكح

 ةيجح رهظت الف «ةيلقنلا عطاوقلاب ةتباث ةوبنلاو تافصلاو ديحوتلاك نيدلا لوصأ نأل ؛هب ديق :نيدلا عورف يف

 .عطاوقلاب عامجإلا نودب ءايشألا هذمب ملعلا لوصحلا اهيف عامجإلا
 يف رظنلاو لمأتلا ةدم يضم دعبو «مهغولب دعب مهرئاس تكسيو ةثداحلا مكحب ضعبلا ملكتي نأ كلذو :ٌدرلا نع

 ةباهمل نوكي نأ لمتحي لمتحم هسفن يف توكسلا نأل ؛توكسلاب تبثي الو صنلا نم دبال :مهضعب لاقو «ةثداحلا

 نوكي ال لمتحماو كلذ ريغ ةحلصمل وأ «تابثإلا وأ يفنلاب نقيتلا مدعل رمألا سابتلال وأ هتلأسملا نم ركفت وأ
 رذعنل ةحح لوألا رق دعب اضوصخت عام دقني ال. نأ ىلإ ىدأ دحاو. لك نم ضيضنتلا ظرش نأ :انلو. ةخح

 مهورئاس ملسيو ىوتفلا رابكلا ىلوتي نأ رصع لك يف داتعملاو دحاو لك ملكتي نأ ىلع رصعلا لهأ عامجإ
 ةمألا ءاملعب اذه نظي الو مارح هنع توكسلاف «هفالخ «دحأ دنع قحلا ناك رلف «ةثداحلا مكح غلب اذإ هنألو

 . "ندعملا" ف اذك فلسلاب اميسال



 : امجإلا ةيجح يف لصف ۱۸۹ . امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 .ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةلزنمب وهف :لوألا امأ
 ةباحصلا عامجإ 5

 .رتاوتملا ةلزنمب وهف «نيقابلا توكسو ضعبلا ّصنب عامجإلا مث
 .رابخألا نم روهشملا ةلزنمب مهتعب نم ٌغامجإ م
 .داحآلا نم حيحصلا ةلزنمب فلسلا لاوقأ دحأ ىلع نيرحأتملا عامجإ مث

 يلكتملا و .ماوعلا لوقب ربتعي الف ءداهتجالاو يأرلا لهأ عامجإ :بابلا اذه يف ربتعملاو

 .بكرم ريغو -7 بكرم ١- :نيعون ىلع ٌعامجإلا كلذ دعب مث

 .ةلعلا يف فالتحالا دوجو عم ةثداحلا مكح ىلع ءارآلا هيلع عمتجا ام :بكرملاف

 را تز ایا دنع ضاقتالا دوو ىلع عاجلا هالو .ةأرملا سمو «ءىقلا دنع ضاقتنالا دوح امجالا :هلاثم

 باتك لوألا نأل ؛يرابتعا وه امنإ قرفلا نكل «رفك هدرف «لمعلاو داقتعالا يف ةبترملا يف يأ :2إ ةلزصب وهف
 ؛هدحاج رفكي ال نكل «هب لمعلا بوجوو ةيعطقلا يف :رتاوتملا ةلزنمب وهف .ئاثلا نم مظعلا وذ وهف ىلاعت هللا

 .تابثإلاو يفنلاب نيقيلا مدعل رمألا سابتلال ؛لمتحم توكسلا نأ ىلإ ارظن لوألا نع توافتم هنأل
 عامجإلا اذه ناكف «لوصألل افلاخم نوكي ال نأ طرشب ملعلا نود لمعلا بحوي ىح :خإ حيحصلا ةلزصمج

 :ماوعلا ظفل نم دارملا نأ ملعا :ًةاوعلا .دحاولا ربخك سايقلا ىلع امدقم نوكي نأ يغبنيو «بتارم ندأ ىلع ةجح

 يف ماوعلا ظفل نم دارملا وه اذه ءداهتجالاو ىوتفلا ةمئأل نودلقملا ظفللا اذه يف لخدي ارو «ملعلا لهأ ةماع

 4١٠ ١[ ص :يفاشلا] .مالكلا ءاملع نم ناك نم :ملكتملاب دارملا :ملكتملاو | ؟ + ٠ ص :قاشلا] .ءاملعلا حالطصا

 رهاظلا نأل ؛ديقلا اذمم ثدحلا ديق امنإو «ةلالدلا قرطو «لالدتسالا هوحوو «ةيهقفلا ناعملا يهو :هقفلا لوصأ يف

 .ةيعرشلا ماكحألا طانم فرعي مل نكلو «ثيداحألا رهاوظب ماكحألاب ملاع ثدحملا نأ

 ىلع ا E ةمأ نم رصع لک ءاملع عامجإ وهو «يدنس :نيعون ىلع عامجإلا نأ ملعا :نيعون ىلع عامجإلا

 ماسقأ نايب نم كلب فنصملا غرف املف مكح ىلع نيدهتحجلا ضعب عامجإ وهو ؛يبهذمو «هماسقأب رم دقو «مكح
 .لإ كلذ دعب مث :لاقف ءيبهذملا عامجإلا نايب يف عرش يدنسلا عامجإلا



 امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 "سلا ىلع انف هدنع اأو «ءيقلا ىلع ىلع ًءانبف اندنع امأ

 وأ ع يعالا ھا ف داّيسفلا روهظ دعب ٌدجح یی ال عامجإل اس

 ّسملا نأ تبث ولو «هيف ضاقتنالاب لوقي ال كي ةفينح وبأف «ضقان ريغ ءيقلا نأ تُ

 .مكحلا اهيلع ىب ىلا ةلعلا داسفل هيف ضاقتنالاب لوقي ال هلي يعفاشلاف «ضقان ريغ

 انطخم سملا ةلأسم يف ابيصم كني ةفينح وبأ نوكي نأ زاوحب نيفرطلا يف ٌمهوتم ُداسفلاو
 يدؤي الف «سملا ةلأسم يف اًطخم ءيقلا ةلأسم يف ابيصم كني ىعفاشلاو «ءىقلا ةلأسم يف

 عاأل غ نب مک ا ل لاب يلع حاجا ةرعبو ب يلام

 AF ص :يشاوحلا ةدمعإ]. صضفان ربع : كس يعفاشلا دنعو ءاندنع ضقان مفلا الم ءيقلا نأل :ءيقلا ىلع ىلع ءانبف

 Ar] ص :يشاوح ا ةدمعإ.ضقان ريغ اندنعو (هدنع صضفان ةلرسسلا سم نأ :سملا ىلع ءانبف

 «ضنلا خاستنا ةلزنمت يأرلا لدبتو «دهتجما يأر لدبت نيذخأملا دحأ ف داسفلا روهظب نأل :ةجح یقبی ال

 رخآآ بسانم هيلع سيقملاو سيقملا نيب قرفلاب :داسفلا روهظ دعب .نيدهتجلا رظن يف مكحلا ءاهتنا اذه نوكيف

 هنأ ٠ ياحب يعي دورا هي هناي ةيايماسر هباو مب فلاخملا بع روهظ ببسب

 قبب م ءيقلا ف دوجوم مب اذهو اسحب وا ؛ضقان امهنم جراخل نأل 44 ال اا نم ااا ىلع
 .ضعبلا لاق اذك مهفاف قرفلا اذهب بكر لا عامجإلا

 بک يملا عامجإلا اذه نأ :هريرقت ؛هيلع دري داريإ عفد «ةباصإلاب عطقلا مدعل ؛هيف ددرتم يأ :خلإ مهوتم داسفلاو

 يف قحلا نأل ؛نيذخأملا دحأ يف داسفلا روهظ دعب ىقبي ال عامجإلا اذهو :هلوق هيلإ ريشي امك داسفلل نمضتم

 نأ زوجي نيفرطلا فخ ف نقيتم ريغ داسفلا نأ :عفدلا ريرقتو «لطاب رخآلا فرطلاو ءدحاو فالخلا عضوم

 امنإ عامجإلا نأ :لصاحلاو ؛لطابلا ىلع عامجإلا دوجو ىلإ يدؤي الف ءائطخم رخآلاو ابيصم نيمامإلا دحأ نوكي
 .حرشلا يف اذك الف امهوتم ناك ول امأو ءانقيتم هيف داسفلا ناكو لطابلا ىلع ناك

 دالا قل ؛لطابلا ىلع عامجإلا نوك نيفرطلا يف امهوتم داسفلا نوك نم مهوتي ال هنأ عي :خلإ يدؤي الف

 - .ليق اذك ريهطتلا بوجو وهو يعرش مكح ىلع نيقيرفلا قافتا يقيقحلا رمألاو مهو لامتحا



 عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 .هيلع وه ي اميف داسفلاروهظل عامجإلا اذه عافترا زاح هنأ لصاحلاف
 ااا

 هؤاضق لطب عوجرلاب مذ وأ دوهشلا قر ٌرهَظ مث ةثداح يف يضاقلا ىضق اذإ اذهو

 .يعّملا قح يف كلذ رهظي مل نإو

 «ةلعلا جاطقال ديا فايصألا ن مهب ولق ةفل ولا صم و رابتعابو

 هنأل ؛كلذك سيلو ءلطابلا ىلع عامجإلا ىلإ Beg i لوس لك سورا اذه :لإ مّدقت ام فالخب -

 ىقبي ال عامجإلا نم عونلا اذه مث :هلوقب لصتم هنأ رهاظلا نكل ؛لطابلا ىلع اعامجإ ناك ام عامجإلا نم مدقتي م

 فالتحلا ريغ نم ءارآلا هيلع عمتجا ام وهو «خامجإلا نم مدقت ام فالخب «هيف مهوتم داسفلاو «داسفلا روهظ دعب

 و "ندعملا" يف اذك هيف مهوتملاو داسفلا روهظ دعب ىقيي ال نأ هيف ردقي ىح «داسفلا مهوت هيف سيل هنإف ؛ةلعلا يف

 يف يضاقلا مكح ىئبم نأ :انلق هيلع ييبملا نالطبب عفتري و لطبيب نبملا نأ رهظ امل يأ :خإ اذهو ."لوصفلا"

 مهنأ رهظف «ةبذاك اهوكب اهلصأ دقفب امإ ةداهشلا تلطب اذإف «دوهشلا ةداهش :يأ ةنيبلا وه اهيف عزانتم ةثداح

 ءاهريغ يف ةصلاخلا ريغ وأ «تابوقعلا يف ةصلاخلا ةروكذلاو ةيرح اك اهطئارش نم ءيش دقفب وأ ءاهيف اوبذك

 ةيعرش ةجحل اهقح يف ال نيقيرفلا ريغ قح ينو «عقاولا يف هيلع ىبملا هؤاضق لطب ثانإ وأ ءاقرأ ديبع مهنأ رهظف
 داسفلا لمتحت ال عرشلا ججحو ءاعرش ةحح ناك ام لاطبإ مزل هسفنب ءاضقلا لطبأ ولف ءءاضقلا دنع ةحيحص

 ."لوصحلا" يف اذك مهفاف لاطبإلاو

 لاملا در بحول كلذك ناك ول هنأل ؛لطاب لاملاب ءاضقلا نأ ملسن ال انأب ردقم عفد عفد :خإ رهظي مل نإو

 دعب مهعوحر وأ دوهشملا ةيقر ترهظف «لاملاب ءاضقلا ناك اذإ اميف يعدملا ىلع هيلع ىعدملا ىلإ هب ىضقملا
 هل يضاقلا ىضق اذإ هنأل ؛يعدملا قح يف ال دوهشلاو هيلع ىعدملا قح يف لطبي امنإ ءاضقلا نأب :باجأف ؛ءاضقلا

 ال تح «هنع ررضلل اعفد هيلع ىعدملا قح يف هنكل ءءاضقلا لطبي الف «ةيعرش ةيجح دوجول ؛ءاضقلا ذفن هيلع

 هيلع ىعدملا لام اوفلتأ مهنأل ؛مهيلع نامضلا بجي ىح «مهيلع ارجو دوهشلا ىج قوب لالا عفدب رمأي

 ءروزلا ةداهشب ءاضقلا ناك اذإ اميف حيحص ريغ وهو ءانطاب دفني ال "ءاضقلا لطي" :هلوق نيعم :ليقو .ةداهشلاب
 . "ندعملا" يق اذك نيبحاصلل افالح ةفينح يبأ دنع انطابو ارهاظ ذفني هنإف

 ماوقأ مهعم لامف «مالسإلا ىلإ اولامو اوفلأت ول مهنأ ك هللا لوسر ىلع مهوولق ةفلوملا نأل ؛كلذو :للإ تطقم
 = مالسإإلا ىلاعت هللا زعأ املف .مالسإإلا لهأ ىلإ مهيولق فلأتيل ةاكزلا نم مهيطعي ناك اذلو «مالسإإلا لها یوق



 لصفلاب لئاقلا مدع يف لصف ۹۲ امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 تلق ع اطقنال ؛ىبرملا يوذ مهس طقس و

 حلا ةراهطب ہکحی ساحنا تلازف “الاب حلا بوثلا لسبع اذإ :اذه ىلعو

 .اهتلع عاطقنال

 ال لخلا امأف حلا نع ةماحتلا ليزي للا ناف ‹«ثبخلاو ثدحلا نيب قرفلا تبن اذك و

 .ءاملا وهو ٌرهطملا اهديفي امّإو «لحا ةراهط ديفي

 :لصفلاب لئاقلا مدع يق لصف

 .لصفلاب لئاقلا مدع وهو :عامجإلا نم عون كلذ دعب م
 قرفلا ذل

 اذإ مكحلا نأل ؛اهتلع ءافتنال ؛مهنع ةاكزلا عنم هم قيدصلا ركب يبأ ةفالح ف :يأ مهنع نئغأو نيملسملاو =

 .هريغو "ندعملا" يف اذك ةلعلا كلت عافترإب عفتري ةصوصخم ةلعل تبث

 مسقي ةمينغلا سم نأ ملعا .هتلع عاطقنال +2 لوسرلا براقأ مهو «ىبرقلا يوذ مهس طقس يأ :لإ طقسو

 مهيف ىبرقلا يوذ ءارقف لخديو ء«ليبسلا نبال مهسو «نيكاسملل مهسو «ىماتيلل مهس :مهسأ ةثالث ىلع

 77 يبنلا دعب طقس مث قالطإلا ىلع مهريقفو مهينغل هعم ىبرقلا يوذل ناكو «مهئاينغأ ىلإ عفدي الو «نومدقيو
 ؛مالسإلاو ةيلهاجلا يف اذكه يعم اولازي مل مهنإ ل هلوق هيلع لدي ةرصنلل مهيطعي ناك اغنإ الل هنأل ؛مهمهس
 يور ام هديؤيو «هتلع ءافتنال ؛مهمهس طقس ممقرصن نع نئيغأو مالسإلا ىلاعت هللا زعأ اذإف «هعباصأ نيب كبشو

 ."ندعملا" يف اذك "يقام دعب مه سيلو ينايح لاح يف ىبرقلا يوذ مهس":لاق ع هنأ

 نأل ؛لحملا ةراهطب مكحي ةساجنلا تلازف تاعئاملا نم هريغب وأ لخلاب سجنلا بوثلا لسغ اذإ :خإ بوقلا لسغ

 نأل كلذو ؛هتلع تعفترا دقف لحما نع ةساجنلا تلاز اذإف ؛لحملا يف ةساجنلا دوجو ةلعل نوكي امنإ لحما ةساحن

 ."لوصتلا" قات لاب لو ا اكسو ةقيقح اس للا نع لوزن ةساندنلا

 ةيمكحلا ةساجنلا نيب :يأ ثبخلاو ثدحلا نيب قرفلا تبث ةساجنلا لاوز ةراهطلا ةلع نأب يأ :خإ اذميو

 نع لحما ةراهظو لا نع سجنلا ليزي لخلا نإف ءوضولاو لسغلا ةراهط عئاملا ديفت ال ثيح «ةيقيقحلاو

 رهطملا لامعتساب اعرش تفرع امنإف ءلسغلاو ءوضولا ةراهط امأو ءدجو دقو ةساجنلا لاوزب ةيقيقحلا ةساجنلا

 ةساجنلا لاوز يف رثأ هل لخلا امنإو «لوزت يح لحما يف هتساحب لقعي الو سحي ال ذإ ؛ةساجنلا لاوز اهتلع تسيلو
 -."لوصفلا" يف اذك ءوضولاو لسغلا ةراهط ديفي ال اذهلف ءريغ ال



 لصفلاب لئاقلا مدع يف لصف ۱۹۴۳ ٠ عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 داو نيلصفلا ق فالخلا E8 ناك اذإ ام :امهذحأ :ناعون كلذو
 ءتاأسملا

 .ةجحب سيل ناثلاو «ةجح لوألاو ءافلتخم أشنملا ناك اذإ ام ااو

 .دحاو لصأ ىلع ةيهقفلا لئاسملا نم ءاملعلا جّرخ اميف :لوألا لاثم

 ردنلا حصي :انلق ءاهریرقت بح وی ةيعرشلا تافرصتلا نع يهنلا نأ انتا ادإ :هريظنو

 ببسو كلملاب قاتلا و. قداطلا قيلعت انف ءظرشلا هوجو دفع يبس قيلعتلا نإ :انلق ولو

 .حيحص كلل

 هب مكحلا قيلعت بوي ال ةفصب فوصوم مسا ىلع مكحلا بُن 5 نأ ا واو

 ةفصلا كلذ
 عرف هلل س يعفاشلا نأ فلّسلا لقتب حص ذإ ؛ةّمألا حاكن وح عنج ال ةرحلا لوط : :انلق

 .لصألا اذه ىلع خلا لؤ ةلأسم

 .لصألا الك 4 ةا ةَمألا حاكن ز راج لوطلا عم ةنمؤملا ةمألا ح اكن زارع انتبثأ ولو

 وهو عامجإلا نم بيرغ عون هماسقأو «هطرشو «هريسفت نم عامجإلا نم تققحت ام دعب ي :كلذ دعب مث =
 اههدحأ تبث اذإف ؛امهيف نافلتخم ناتلأسملا نوكي نأ وهو «بكرملا عامجإلا نم اًضيأ وهو «لصفلاب لئاقلا مدع

 الو ءنيمصخلا دنع اعم نييفتنم وأ اعم نيتباث ناتلأسملا نوكي نأ امإ هنأل ؛لصفلاب لئاقلا مدعل ةرورض رخآلا تبث

 ا تف انفتع انها نیا تلق ا رخآلاو اتباث امهدحأ نوكي نأب ثلاثلا لوقلاب لئاق

 نوكي نأ :لصفلاب لئاقلا مدع :هلوق نم دارملا :لصفلاب لئاقلا مدع ."لوصفلا" يف اذك قرفلاب لئاقلا مدعل
 ءرخآلا ضعبلا دنع نيتروضلا يفا امودعمو :؛نيدهتحما ضعب دنع نيتروضلا يف ادوجوم هيف فلتحملا مكحلا
 [؟ 47 ص :يفاشلا] ."لصفلاب لئاقلا مدع" فالخلا نم هجولا اذه ىمسيو
 نم نأل ؛ًأشنملا داحتا عم لصفلاب لئاقلا مدعل :لّصألا اذهب ١[ 47 ص :يفاشلا] .فالتحالا ةهبشل ةينظ يأ :ةجحب

 فوصوم مسا ىلع مكحلا بترت نإ :لوقي طرشلا مدع دنغ مكحلا ءافتنا بجوي ال طرشلاب قيلعتلا نإ :لاق

 . "ندعملا" يف اذك انبهذم وه امك هب مكحلا قيلعت بجوي ال ةفصب



 دهتجلا ىلع بجاولا نايب يف لصف 0 0 عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 .قبس اميف انركذ ام هلاثم اذه ىلعو

 لئاقلا مدعل كلملل ًاديفم ٌدسافلا ٌعيبلا نوكيف ُضقان ءيقلا نإ :اناق اذإ :يناثلا ٌريظنو

 ريغ ءىقلا اذه لثعو «لصفلاب لئاقلا مدعل َدّوقلا دمعلا بجوم نوكي وأ «لصفلاب

 ةحص ىلع تلد نإو عرفلا ةَّحِص نأل ؛ةجحب سيل اذهو اضقان سلا نوكيف «ضقان
 يرام غ يع رست لمآ اص يجون اهتکلو «هلصأ

 :دهتحا ىلع بجا ول ١١ كاي 0 اصف
pF - 5 

 ا لوسر اس نهرا لام کا بانك نم ةثداحلا مكح ُبلط دهتجملا ىلع ْبجاول

 بوج و نم كلب يعفاشلا نيبو اننيب ةفلتخملا لئاسملا يف قيلعتلا نايب يفو «ديقملاو قلطملا لصف يف يأ :قبس اميف

 سيل نيلصفلا ف فالخلا أشنم نأل ؛كلذو :خا صضقان .هدنع اهوجو مدعو ءاندنع لماحلا ريغلا ةتوتبملل ةقفنلا

 حبق بوم ىهنلا نأ ىلع نالا قور تال وأ ن لقا نيليبسلا نم جراخلا ريغ.نأ وه: لوألا يف هأشنم ذإ ؛انحاو

 نايرج يضتقي هسفنب دمعلا نأ دمعلا بجوم يف هأشنم اذكو ۵ وأ «ةيعورشملل ررقم وأ «هريغل وأ هنيعل
 وه ةأرملا سم يف هأشنم اذك و «صوصنلا ىضتقمم. نييعت ريغ نم ةيدلا وأ دوقلا يضتقي وأ «صنلاب طقف صاصقلا

 كرتشملا ردق توبث ىلع اهقافتا ىلع ل |اد ةمألل فالتحالا :يأ اذهو .اهنه جاسم وأ ةيآلا نم ديلاب سملا ةدارإ

 مهعامجال اقراخو «يعامجإلا كرتشملا ردقلا نع اجرا هنوكل ؛اهنع احراح قحلا نوكي الف لاوقألا كلت نيب

 .رانلا يف ذشي اذوذش هنوكو نوف يبس ريقب اعاي كيل ؛ةلاطاب اهريغ نوكيف «لاوقألا كلت ريغ يفن ىلع

 هنإف ءانؤاملع لاق امك كلملا ديفي دسافلا عيبلا نأب :لاق ءيقلاب ءوضولا ضاقتناب لاق نم نإف :لصفلاب لئاقلا مدعل

 لصألاب تباث ءيقلا مكح نأل ؛دحاوب سيل امهيف فالخلا أشنم نكل ءامهيف افلتخم ناتلأسملا تناك نإو

 يهنلا نأ ىلع عرفتم دسافلا عيبلا مكحو «ثيدحلاب ءوضولا ضقني نيليبسلا نم جراخلا ريغ نأ وهو هيف فلتخملا
 "ندعملا" ف اذك اندنع اهريرقت بحوي ةيعرشلا تافرصتلا نع

 ىلع بحاولا نأل ؛سايقلا يف عورشلا ةحص طرش نايبل كلذو «سايقلا بابل ةمدقملاك لصفلا اذه :إ ْيجاولا
 هيف دجو ولو «هريغ نم بلطي ال هيف دجو مف ءميظعلا نآرقلا نم ةثداحلا مكح بلط ةثداح تعقو اذإ دهتجنا

 - ؛ئيظلا ىلع امدقم اينابر امالك ايعطق هنوكلو «لئالدلا ىوقأ هنأل ؛هريغ ىلع امدقم بالا نم مولعملا ناك



 دهتجما ىلع بجاولا نايب يف لصف 9 امجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 ناكمإ عم يأرلاب لّمَعلا وا ساو دقت فال م اح لاس. فالح وأ نسف ميرض

 .صنلاب لمعلا

 ءا لجو ولو «يرحتلا هل زوجي ال انهدح كحناو هريخأف ةلبقلا ةيلع تهبتشا اذإ اذهو

 را يلا سعت

 .مميتي لب هب يضولا هل زو ال حت أدع راف

 سجبنلا عاملا

 اوفلاخ و اوكرت مهنأ مهيلع ءاقمحلا ءالهجلا ءاهفسلا نعاطمل ايس: احق ةا مالغا فمف يذلا ره اقف

 ءركفتلا قح هيف اميف اوركفتي ملو «مهمهف ةلقل نآرقلا نم مهفي ام ىلإ اورظني مل ذإ ؛اهريغو حاحصلا ثيداحألا
 لاقي ةليلق ةفئاط يهو اننامز ةيرهاظ اندحو دق لب امومع وأ اقالطإ وأ ءاضتقا وأ ةلالد وأ ةراشإ هيلإ ريشيو

 موق رسل فاو فاعلا ىلع نوسطي نيل :ةودسلا) ةا يل: عمو «نيدبحولاو نداق ريغ اه
 لب "ةوكشملا"و "ىرافشيلا" تيداخأ نومدقي مآ مهلمعو موق نم حولي هنأ أ ْمُه لب ماَعئألاك كتلوأ#

 داع نلرو قيسيسسلا" قيقاحأب اقويقستي,هتايآ نم اوکو هةينارقلاةبآلا ىلع اضيأ يقهيبلاو ينطق رادلا

 امأو ؛داحألا نم مث ,ةروهشملا ةنسلا نم اندنع مكحلا بلطي نآرقلا دعب مث «مهاعفأو مهلاوقأ نم رذحلا رذحلاف

 ءاوس «سايقلا ىلع ةمدقم ةحيحص تناك اذإ اهعاونأ عيمجب داحألا مث .نآرقلا مكح يفف نعم وأ الكفل رثاوتملا

 وأ ةرابع وأ ةحارص مكحلا ىلع تلد ءاوسو «لبق نم انم قبس امك ققحملا وه ام ىلع ال وأ هيقفلا لقثب تيور

 ىور لب ءهيلَع ةمدقم اندنغ ًاضيأ تاعطقنماو ليسارملا لب ًاليوأت وأ اقالطا وأ امومع وأ ءاضنقا وأ ةلالد وأ ةراشإ
 يعباتلا لب يباحصلا لاوقأ دلقن انأ نح «لاجرلا ءارآ نم ىلوأ اًضيأ فيعضلا نأ مدقألا انمامهو مظعألا انمامإ

 اذه قحأ مهو «يأرلا باحصأو «يأرلا لهأ انخياشمو انتعأ نومسي لربات سات اار ىلع نمت احب

 نأ انتمبأ نع يور ام لوقن نحنو «خلإ يأرلاب لمعلا ىلإ ليبس ال :.4 فنصملا لوق ىلإ ىرت الأ ءاهنم مسالا
 ."لوضتلا" و "ندعملا' Sui تررطضا اذإ ةتيم يأرلا

 ةقاطلاو عسولا لذب ءاهقفلا فرع يفو «دوصقملا يف ةقاطلاو ععسولا لذب :ةغللا يف داهتحالا نأ ملعا :دهتجما ىلع

 باتكلا ملع يوحي نأ هب لمعيو «دهتجي نأ هل زوجي ىح ادهتج ءرملا ةروريص طرشو «هقيرطب مكحلا بلط يف

 ةنسلا ملعو ءامهريغو يهنلاو رمألاو ءاهرحخآ ىلإ ماعلاو صاخلا نم نيب يلا هوجولاو «ةيعرشلاو ةيوغللا هيناعكب
 ةرابعب لالدتسالا ثحابم يف يأ :هركذ رم ام ."لوصفلا" يف اذك افوتمو داحآلاو رتاوتلاو ةرهشلا نم اهقرطب

 [؟ 45 ص :يفاشلا] .هئاضتقاو هتلالدو هتراشإو صنلا



 دهتجملا ىلع بجاولا نايب يف لصف 155 ظ اجإلا يف ثلاغلا ثحبلا

 نم ىوقأ لاب ةهبشلا نإ :انلق صنلاب لمعلا نود يأرلاب لّمَعلا نأ رابتعا ىلعو

 .لوألا لصفلا يف دبعلا نظ رابتعا طقس نح نظلا يف ةهبشلا
 احنا يف هبشلا وهو نظلاو يأرلا ىلإ هدانتسال و

 تبثيو مارح يلع اهفأ تملع :لاق نإو َدَحُي ال هنبا ةّيراج ئطو اذإ اميف :هلاثمو

 .كلذ يف ةمرحلاو لحلا يف هنظ ٌرابتعا طقسف * "كيبأل ظ 5 ريطاولا كلامو تنأ" :#تلع لاق نبالا لام يف صنلاب تبثت ال كلملا ةهبش نأل ؛هنم دلولا بس
 ٠ ا ا

 :ءامسأ ةثالث اه نوكيف نظلا نم تأشن تناك األ ؛هاهبتشالا ةهبش ىمستو «لعفلاب يأ :لإ لاب ةّهبشلا نإ

 دق يهو تباثب سيلو قحلا :يأ تباثلا هبشي ام ةهبشلا نأ ملعا .نظلا ةهبشو «لعفلا ةهبشو «هابتشالا ةهبش

 ليلدب سيل ام ناسنإلا نظي نأ كلذو ءنظلا يف ةهبشلاب ةدارملا يهو «هاهبتشا ةهبش ىمستو لعفلاب ةهبش نوكت
 يهو «ةيمكحلا ةهبشلاو ليلدلا ةهبش ىمستو لحلا يف ةهبش نوكت دقو ءامهنم دحاو لك يق ًاليلد ةمرحلاو لحلا
 لح يف ةهبش ليلدلا اذه ثرويف «هب لصتا عنامل همكح فلخت عم ةمرحلاو لحلل يفانلا يعرشلا ليلدلا دجوي نأ

 مسقلا فالخج «هداقتعاو يناحلا نظ ىلع هققحت فقوتي ال ةهبشلا نم عونلا اذهو «هسكع وأ لالحب سيل ام

 نع هوشنل لحما يف ةهبشلا نم يناثلا مسقلا نوكي نأ نم دبالف «ناتهبشلا الك :يأ امهالك ققحت اذإف «لوألا
 هنظ فالح ىلع ناك نإو لحلا ةهبشل اطقاس دحلا ناك اذهو ؛نظلاو يأرلا ىلإ هدانتسال ؛لوألا نم ىوقأ صنلا

 .نظلاو يأرلا ىلإ هدانتسال :نظلا يف ."ندعملا" يق اذك ربدتف

 : خا ق ةا قنات اهات الا نط فرناس لامر قلا, نو لك ق ةا تناك ام لاغم أ غو
 يلع اإ :لحرلا لاق اذإ يأ :ٌةارح ىلع اأ ."ندعملا" يف اذك نظلا يف ةهبشلا تناك اذإ اميف هنظ طوقس مدعو

 نألف ؛لحرلا امأو «ةهبشلا ىوعدلف ؛ةأرملا امأ ءامهنم دحاو دحي ال يل لحي هنأ تننظ :نبالا ةيراج تلاقو «مارح

 .ةكرشلا ناكم لجرلا نع طقس ةأرملا نع دحلا طقس اذإف ءاممي موقي انزلا

 كلملا توبث ةقيقح نأ الإ هدلو لام يف كلمتلا قح بألل نأ ىلع لدي ثيدحلا رهاظف «كلملل ماللا نإف :كيبأل

 ‹«يعرشلا ليلدلا وه طاقسإلا يف رثؤملا نأل ؛ةمرحلا نظ نإو ةرئاد ةهبش ريصتف ءصوصنلاب و عامجإلاب طقاس هل

 . ندعملا" يف اذك ةمرحلاو لحلا دقتعم نيب توافتي ال كلذو

 دلو لام نم لجرلل ام باب :هحام نباو «هدلو لام نم لكأي لحرلا يف باب ٠+5" :مقر دوادوبأ هحرخأ *

 .هدحج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ۲۲۹۲ :مقر



 دهتجما ىلع بجاولا نايب يف لصف AY ظ _ عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 ىلع امنأ تدنظ لاف ول قيح ةمرحلاو ليلا يف هغ رعب هيب ةيراح نيالا طع دلو
 م ١ لا رال

 دلا ب عار

 ت بألا لام يف كلملا ةهبش نأل ؛دحلا بجي ال لالح ىلع اأ تننظ :لاق ولو

 .هاعدا نإو.دلولا بست تيلو «هیآر ربتعاف «صنلاب هل
 نبال
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 نإو «ةنسلا ىلإ ليمي نيتيالا نبب ضراعتلا ناك نإف :دهتجملا دنع ناليلدلا و اذإ م مل

 هيف لعحجلا لعجي مل هنإف يل لحت اهنأ تننظ نإ :لاقو هتحأ وأ هيحأ ةيراج يطو ول ام هيلع دري الو :دحلا بجي ال

 .ةهبش ريصي الف هابتشالا لحم اذه نوكي الف «ةداع ةنئابتم امهنيب كالمألا عفانم نأل ؛دحلا طوقس يف ةهبش

 بحجوي ال هابتشالا اذهو ءدحلا طقسي هابتشالا مكحب نكل هسفن يف انز ضحمت لعفلا نأل :لإ بسن تشي الو

 ؛لحملا يف ةهبشلا فالخب ءدحوي مل و هيف لحنا مايق وأ «هحو نم لحما يف كلملا مايق دمتعي هتوبث نأل ؛بسنلا توبث

 همدعو نظلا نيب لاحلا قرفي الف «مئاق وهو "كيبأل كلامو تنأ" :#تفع لوق وهو يعرش ليلد نع تأشن األ
 نم رَسَيَي ام اوُرفاَفل :ىلاعت هلوق ةنسلا ىلإ ةروريصلاو نيتيآلا نيب ضراعتلا ريظنو :نّيتيألا نيب .دحلا طوقس يف ٠

 يدتقلا ىلع ةأرقلا بجوي همومعو هترابعب لوألاو .كاوُبصُنأو هل اتاق نآرقلا ئرق اذإو :ىلاعت هلوقو

 ةأرقلا بوحو نيبو «هنع ةأرقلا يفنيو تاصنإلا بجوي هترابع يناثلاو «نيرسفملا قافتاب ةالصلا يف هدورول

 ملع ول هنأل ؛خيراتلا ملع مدعل ةنسلا ىلإ ليميف اضراعتف «ةافانم هنع ةءارقلا بوحو يفنو تاصنإلا بوجوو
 ؛اممي لمعلا رذعتل نيليلدلا مكح طقس خيراتلا ملعي مل اذإف «مدقتملل اخسان هنوكل ؛رحأتملاب لمعلا بجو خيراتلا

 امهدحأب لمعلا يف ةرورض الو «ححرم الب نكمي ال عيجرتلاو ءرخآلاب لمعلا نم ىلوأ سيل امهدحأب لمعلا نأل

 هل مامإلا ةأرقف مامإ هل ناك نم" :ةنل- هلوق وهو «ةنسلا وهو امهدعب هب لمعلا نكمي يذلا ليلدلا دوجول اضيأ
 ."فشكلا" و "لوصفلا" يف اذك "ةءارق

 ؛ةنسلا ىلإ نيتيآلا يف راصي امنإو «سايقلا وأ ةباحصلا لاوقأ ىلإ راصي الإو هيف اهدوجو دنع يأ :+لإ ةّسسلا ىلإ ليم
 يف اذك باتكلا دعب لئالدلا ىوقأ هنوكل ؛اهيلإ ليمي نأ نم دبالف «هل نايبو ميظعلا نآرقلل رسفم اء هثيداحأ نأل

 - ةلالد ال ءهجو لك نم مهيلع ةفوقوم يهف «#تاع يف نم ةعومسملا ريغلا مهلاوقأ يأ :ةباحصلا راثآ ."لوصحلا'



 دهتجملا ىلع بجاولا نايب يف لصف ۱۹۸ ا

 سايقلا نود سيل هنأل ؛امهدحأب ا ىّرحتي دهتجملا دنع ناسايقلا ضراعت اذإ 2

 هيلإ راصي عرش لیل
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 ولو «مميتي لب امهنيب ىرحتي ال سحنو ٌرهاط ناءانإ رفاسملا عم ناك اذإ :انلق اذه ىلعو

 a 1# بازا وغو ا كلا نأ ؛امهنیب یرحتی سنو ٌرهاط نابوث هعم ناک
 سمحت امهيأو رهاط امهيأ ردي ملو

 ,ةيلإ راضي لّدب برغل
 ب وثلا لدب

 دك انو ضر اذإ مث اعرش هأ وس ليلد م ادعنا دنع نوكي اغإ يأرلاب لمعلا نأ اذنك تيك
 نييوثلا نيب

 as re ع لمعلاب هيرحت
 رخغاالا لمعلاب دك ولا هي ر

 سايقلا ىلع ةمدقم يهو "اذك ةنسلا نم" وأ "اذك لعفن انك" :مهوقك ةيوبن ننس يهف الإو ؛عفرلا ىلع اهل
 نأ الإ «هفالح ىلع ححارلا وهف و لوق ىلع مهروهمج نوكي وأ «مهنيب اميف فالتحا هيف نكي مل اذإ حصألا ىلع

 ىلإ ريصملاو نيتنسلا نيب ضراعتلا ريظنو :+ سايقلاوأ ."لوصحلا" يف اذك هفالخ ىلع ضف يلح سايق نوكي

 تور امو «نيتدجسو عوكرب نولصت امك فوسكلا ةالص ىلص > يبنلا نأ ريشب نب نامعن ىور ام سايقلا
 رابتعالا وهو سايقلا ىلإ انرص اضراعت امل امهإف «تادحس قرار تاعركر عبرأب نيتعكر اهلض هنآ نكح ةشئاع

 ىلع نييواشتملا نيتجحم ا نيب لباقت لا ضال حالطصا يف ضراعتلا :ضراعت . "لوضحلا" قاذك ةالضلا رئاسب

 ."جاهنملا" يف اذك امهنيب عمجلا نكمب ال هججو

 ؛هيف فقوتي لمعلا ىلإ ةجاح هل نكي مل نإو لمعلا ىلإ جاتحا اذإ هبلق هب دهشي ام امهدحأ ىلإ ليمب يأ :ىرحتي
 "ىللاعت هللا رونب رظني هنإف :نمؤملا ةسارف اوقتا" :ع لاق ؛لطابلا نع قحلا ةسارفلاب كردي رون نمؤملا بلق يف نأل

 ريغ نم امهدحأب لمعي :.- يعفاشلا دنعو ءاندنع اذهو كلذل ةجح بلقلا ةداهش حلصيف «بيغ قحلا ةباصإو

 يف اذك ةرافكلا عاونأ يق امك يرحتلا ريغ نم رايخلا هل تبثيف ءاعرش ةجح نيسايقلا نم دحاو لك نأل ؛رحت

 «كلذك انلق ليلد دحوي مل اذإ حصي امنإ بلقلا ةداهشو يأرلاب لمعلا نأ ىلع يأ :انلق دلق اذه ىلعو ."لوصحلا"

 برشلا قح يف لدبو ءاملا سيل ةنأل ؛ىرخحتي نأ هل لح رهاط ءام هدنع سيلو برشلا ىلإ اجاتحم ناك ول يح

 «يرحتلا درج يناثلاو لمعلاب دكأت لوألاو «يرحت امهنم دحاو لك نأل :إ كلذ ئضقتني ال ."لوصفلا" يف اذك
 -؛هيف باوصلا ةه تححرتو لمعلا لاصتاب يرقت لوألاو ؟اًنضقاشم نوكي فيكف «لرألل اضراعم-حلضي الف



 ع بجاولا نايب يف لصف عامجإلا يف ثلاثلا ثحبلا

 ىلع رصَعلا دنع هيّرحت عقو مث ءامهدحأب رهظلا ىلصو نيبوثلا نيب ىرحت اذإ اميف :هئايبو
 لطي الف ِلَمَعلب دكأت لوألا نأل ؛رحآلاب رضعلا ىلصي نأ هل زوجي ال رخآلا بوثلا
 هيف ةالصلا ءادأب تادا

 هوت ىرحأ ةهج ىلع هيّرحت َعَقوو «هيآر لّدبت مث ةلبقلا يف ىّرحت اذإ ام فالخب اذهو

 اذه ىلعو «صتلا خس ' ةلزنع. مكحلا لقن نكمأف ءلاقتنالا لّمتحي ام ةلبقلا نأل ؛هيلإ

 .فرغ امك ديعلا يأر لدبتو ديعلا تاريبكت يف "ريبكلا عماجلا" لئاسم

 :يأ اذهلو «ةرورض هرثأ ةحصل عرشلا مكحب هتهح حص دقف ءاعرش احيحص عقو امل لوألاب لمعلا نأل كلذو =
 هيفاني رخآ داهتجا هل ادب مث داهتجالاب مكح ىضم اذإ :انلق .ناثلاب ضقتني ال لمعلاب دكأت اذإ لوألا نأ لحألو

 ."لوصفلا" يف اذك هب لوألا ضقتني مل

 هيأر لدبت مث ةهح ىلإ ىلصو ةلبقلا هابتشا دنع ىرحت ول يلصملا نأ :وهو ءردقم لاوس با وحج :د ! فالج اذهو

 ىرحت اذإ هنأ نم انركذ ام فلاخي اذهو «ةهجلا هذه ىلإ لبقتسملا يف يلصي هنإف «ىرحأ ةهج ىلع هيرحت عقوو

 .ربدتف يأرلا درج, ضقتني ال لمعلاب هيرحت دكأتو
 لاقتنالا لمتحي ال اميف نأ :نايبلا ةصالحو «ةبعكلاو بوثلا ةلأسم نيب قيرفتلا نايب يف عورش اذه :ل ! ةلبقلا نأل

 اذإ هنأ انيب امل ؛سايق لك بيوصت ىلإ ىدأل لوألا فالح ىلع لبقتسملا يف داهتجالاب لمعلا زاج ول بقاعتلاو
 كلذ راص رخآلاب لمعلا انزوج اذإف ءاقحو اباوص هب لمعلا راص ةرورض ةجح يرحتلا لعجو لمعو ىرحت
 ؛بقاعتلاو لاقتنالا لمتحي ام فالخب ؛لطاب وهو قوقحلا ددعتب زاوح هيفو ؛ةجح رخآلا يرحتلاو اباوع اضيأ

 اباوص امهنم دحاو لك نوكيو رخآلا مكح ىلإ خسنلا مكح ةلزنمي كلذ ناك رحآلاب هيف لمعلا زاج ول هنأل
 افلا جبان اهو راص لوألا نأل ؛قوقحلا ددعت هيف سيلو احم

 ىلإ ةبعكلا نيع نمو «ةفيرشلا ةبعكلا ىلإ سدقملا تيب نم لقتنا نح ةهج ىلإ ةهج نم :لاقتنالا لّمتحي ام
 هلمتحي ال اميف اهنمالكو ءاضيأ ناثلا يرحتلاب لوحتلاو مكحلا لقن تلمتحاف ةبعكلا نع بئاغلا قح يف اهتهح

 رحخآ لحم ىلإ لاقتنالا لمتحي ال بوثلا يف تلخنا يم ةساحنلا نإف «بوثلا ةلأسمك

 ةالص باب يف تب ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا اهركذ ىلا لئاسملا يهو :"ريبكلا عماجلا' لئاسم

 [؟ 45 ص :يفاشلا] .نيديعلا
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 :سايقلا ةيجح يف لصف

 ,ةثداحلا يف ليلدلا نم هقوف ام مادعنا دنع هب لمعلا بجي عرشلا ججح نم ةجح سايق

 مب :نميلا ىلإ هثعب نيح اد لبج نب ذاعمل ك لاق راثآلاو رابحألا | تاد يق درو دقو
 ع ا هللا لوس تسب :لاق الجت مل نإف" :لاق «ىلاعت هللا تاب :لاق اما يبطقت

 ةريبكت :ايليعأ اكلت .ءاعست ريكي :مهضعب لاقف «نيديعلا تاريبكت يف ةباحصلا فلتحا :ديعلا تاريبكت يف -

 :مهضعب لاقو ءاندنع راتخملا وهو بو دوعسم نبا لوق وهو ؛دئاوز اتسو «نيتعكر يعوكر يريبكتو «ةعيرحتلا
 وهو رح سابع نبا لوق وهو :ةيناثلا ف اسمخو ؛ىلوألا ف انيفع هدقاوز رشعو ایسا نذل :رشع ةثالث ربكي

 .ةتس ةعكر لك يف «دئاوز رشع انناو ءايلضأ نال رع ةيحاربكي :مهضعب لاقو كني يعفاشلا بهدم

 ىأرو هيأر لدبت مث ىلصف ن سابع نبا تاريبكت ىري وهو ديعلا ةالص مامإلا حتتفا اذإ نعي :فرغ امك
 ىلإ بهذم نم مكحلا لقن نكمأف «لاقتنالا لمتحي امم تاريبكتلا نأل ؛لبقتسملا يف هب لمعي دوعسم نبا 535

 م مكحلا ةيدعت وه :سايقلا يف ."ندعملا يف اذ ايييصم هعوقول ؛ىضم ام ديعي الو «صنلا خسنك بهذم

 .ةغللا درجع كردت الو ءامهنيب ةدحتم ةلعب ع رفلا ىلإ لصألا

 ءارشا لقأ ضعبل اقول رصغ لك ف ةمألا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا عيمج بهذم اذهو :هب لمعلا بجي
 ؛سايقلا ىلإ جاتحي الف f یک لکل انا بالا لع رنو : لاق ىلاعت هللا نأل ؛جراوخلاو ضفاورلاك

 هللا نألو ةا قب سايتلا وه تسلا ناكف ل ایل نوكي الو باتكلا ق امع فشاک ا :با وجا و
i AS باتكلا ىلإ فلتخملا در بحو :اولاقف «ةيآلا /لوُسَرلاَو هللا ىلإ ُهوُدْر ءيش يف ٌمُكْعَراتت نإ :لاق ىلاعت 

 نيب ةلئامملا بلط :يأ ليثمتلاب نوكي امنإ هيلع صوصنملا ىلإ فلتخملا در نأب :بيحأو «سايقلا نود ةنسلاو
 هنإف كع هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب رمألا دعب درلاب رمألا كلذ ديؤيو «سايقلا وهو هيلع ءانبلاو عرفلاو لصألا

 . يواضيبلا" ا نال عبو نعال ديلا تقر فسار باكا تر واق سا كل ىلع لا

 ةنسبف دحج مل نإف «ىلاعت هللا باتكب ضقا نميلا ىلإ ههجو نيح يرعشألا ىسوم وبأ لاقو :خلإ لبج نب ذاعم
 ءامهتدجو اذإ ةنسلاو باتكلاب ضقا" :ؤ دوعسم نبال التل لاقو كيأرب دهتجاف ؛دحت مل نإف «هللا لوسر
 ."رانلا فشك" يف اذك "كيأرب دهتجاف امهيف مكحلا دحج مل نإف



 سايقلا ةيجح يف لصف ۲٠١ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 يذلا هلل محلا" :لاقف كاع هللا لوسر هبّوصف «ييأرب هجا :لاق "دج مل نإف" :لاق

 *"هاضريو بحي ام ىلع هللا لوسر , قفو
 هكردأ اريبك اخيش ناک يبأ نإ :تلاقف د هللا لوسر ىلإ تت ةّيمعشخ ةأرما نأ يورو

 ناك ول تيأرأ " :33ع لاق ؟هنع ّجُخأ نأ ينئزجيفأ ةلحارلا ىلع كسْمتْسُي الو جحا
 قحأ هللا نيدف" :كلع لاقف «ىلب :تلاقف "كئرجي ناك امأ هتيّضقف ّنْيَد كيبأ ىلع

 )ل م6

 . ىلوأو
 2 ةر وم ةلع ا راشأو «ةيلاملا قوقحلاب ينافلا خيشلا قح ف جحلا عل هلا 13 ىح

 نم صنلا نادقف دنع سايقلاب لمعلا زاوج ىلع حيرص ليلد ىلاعت هلل هدمحو د ذاعمل 5 هبيوصتف :إ بوصف
 ةلالد ثيدحلا يفو )ع هركنأل ةنسلاو باتكلا دعب لمعلل ةبجوم ةجح سايقلا نكي مل ول هنإف «ةنسلاو باتكلا
 نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه :"هعماج" يف يذمرتلا لاق .الصأ اهركنأ نم ىلع حيبق درو سايقلا زاوج ىلع ةيوق

 نورقلا نم عاطقنالا نإف ءاربتعم احرج سيل حرجلا اذه لثعو :تلق «لصتك. هدنع هدانسإ سيلو «هجولا اذه
 :يلازغلا لاقو ءداحألا نم 5 رم ريهاشملا نم لوصألا لهأ هدع ثيدحلا اذه مث ءةاقثلا نم اندنع لدعلاك ةئالثلا

 .ملعا هللاو ريهاشملا نم هنوك يف كش الف «رتاوتملاك راصف لوبقلاب ةمألا هتقلت

 اذإو 225 هللا لوسر هيلع ركنأل ةنسلاو باتكلا دعب لمعلل ةبجوم ةجح سايقلا نكي مل ولف :2 ! يذلا هلل ُدمحلا

 تال ع وسلا ها هس O O O اطيق ذك كوول قع وسم

 - .ةياورلا نم روهشملا اذه هنع لاعفألا يدوأو مرخأ :يأ ءاحلا مضو ةزمهلا حتفب :جُحأ ."ندعملا" يف اذك ةنسلاو

 فيك يضاقلا يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو ٠۹۲« :مقر ءءاضقلا يف يأرلا داهتحا باب يف دوادوبأ هجرحأ *

 .ورمع نب ثراحلا نع ١70/5 :"هدنسم" يف دمحأو 2١7171 :مقر ءيضقي

 مرهو هنامزل زجاعلا نع جحلا باب يف ملسمو ه١ 7 قر ماتو جملا بوحو باب ي يراعي هجرها"
 (578 :مقر «تيملاو ريبكلا خيشلا نع جحلا يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو ء١۳۳٠ :مقر «توملل وأ امهوحنو

 نباو 21١ :مقر «لجرلا نع ةأرملا جح باب يف يئاسنلاو ۱۸٠۹ :مقر «هريغ نع جحي لحرلا باب يف دوادوبأو

 ر سابع نب هللا دبع نع ۲۱/۱ "هدنسم" يف دمحأو ۲۹۰۹ :مقر ؛عطتسي مل اذإ يحلا نع جحا باب يف هجام



 .سايقلا وه اذهو «"ءاضقلا' يهو زاوجلا

 ىمسملا هباتك يف - كل ييعفاشلا باحصأ تاداس نم وهو - ؛غاّبصلا نبا ىورو

 " دص 0 د ا و 1 1 1 از "

 الإ وه له" :لاقف ؟اضوت امدعب هر لل س قیر ام ا ناق

 رکذلا
 .سايقلا وه اذهو .* "هنم ةعضن

 ناك اماهفتسا ءاتينم وأ ناك ايفنم مالكلا نم هلبق ام قيدضت "معن" بجون نأ :"معناو 50 قرفلا :ىلب -

 بحومو «ةزمهلا دعب امل اصيصختو «هلبق ال اقيدصت ناك معن :تلقف مقي م وأ ديز ماقأ :كل ليق اذإ امك اربح وأ

 دقو «ماق دق هانعم ناك "ىلب" :تلقف «ديز مقي مل :ليق اذإف نازي وأ ناك اماهفتسا يفنلا دعب ام باجيإ ا

 ."ءاضقلا" يجو ةكرتشملا ةرثؤملا ةلعلا نابع ةيلاما:قرقحلاب حلا قاحلإ يآ :اذهز .رخآلا ناكم امهدحأ لمعتسي

 نع ورمع نب مزالم نع هحام ن ا سلا باما فيد نه قرر اض :لوقأ :خل ! غاّبصلا نبا یورو

 ءةالصلا يف هركذ سمب لحرلا نع لعس هنأ © © يتلا نع هيبأ نع ىلع نب قلط نب سيق نع ردي نب هللا دبع

 ءيش نسحأ ثيدحلا اذه :يذمرتلا لاقو «"هحيحص" يف نابح نبا هاورو "كنم ةعضب الإ وه له" :لاقف
 نب بويأ انربخأ :لاق هاطوم يف ياييشلا نسحلا نب دمحم ىورو «ةمامإ بأ نع بابلا يقو «بابلا اذه يق ىوري

 اشر هز سه لجو نع هللا ارو لاس الجر نأ كاتس ةابأ 3 1 ورا ااا اا عنا

 "هحيحص" يف نابحح نباو "هاطوم" يق قابيشلا نسحلا نب دمحم هاورو ."كدسح نم ةعضب الإ وه له"

 مث تضمضمت ول" :لاقف ءمئاصلا ةلبق نع 3ء يبنلا لأس :#:2 رمع نأ يورو «دانسإلا ميقتسم are لاقو

 . ىفخي نأ نم رهشأ سايقلا يق مهتارظانمو ةباحصلا لمعو ؛"كرضي ناك تجحب

 ب سالفلا لاق «ثدحلا مدع يف ندبلا نم رحخآ ءزجو وضع سمك هسم يأ هنم ةغضم :ةياور يقو :إ هنم ةعنضب
 ءاسنلا ثيدح نم ىوقأ لاحرلا ثيدح نأب اضيأ حجرتيو :مامحلا نبا لاق «ةةرسب ثيدح نم يدنع تبثأ وه

 - ثيدحلا اذه نم تبثف «دحاو لحجر ةداهشك نيتأرما ةداهش تلعج اذهلو «لقعلاو طبضلاو ظفحلا ف ناصقنل

 ءوضولا كرت يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو ۲ :مقر ((ركذلا سم يأ) كلذ يف ةصحرلا باب يف دوادوبأ هجحرحأ *

 د يلع نب قلط نب سيق نع ١١18 :مقر كلذ نم ءوضولا كرت باب يف يئاسنلاو ۸١ :مقر «ركذلا سم نم



 يیز ایس تلم دو ايما ا مر رسا چڑیا شم ها دوعسم نبا لسو

 حق ااو تاق اق «يبأرب هيف دهتجأ : :لاق مث ارهش لّهْمتساف :لوعيلا لق
 ةنسلاو عرشللاقباطم باوجلا

 اهيف سکو ال اهئاسن لثم ھم اه ىرأ لاقف دّبَع م نبا نمف اسطح ناك إو للا

 1 *ططش الو
 لثملا رهم ىلع ةدايزلا

 :سايقلا حص ط ورش 5 لصف

 ال ن :يباثلاو .صنلا ةلباقم يف نوكي ال نأ :اهدحأ :ةّسمخ سايقلا ةحص طورش
 هل اًضراعم سايقلا یی یو ر غد ت ر و ےس ی زو یس تے ےہ

 نب نارمعو ةفيذحو تباث نب ديزو يلعو رمع لوق وهو ءانبهذم وهو «ركذلا سم نم ءوضولا ضقني ال هنأ =
 فا ةباحصلا نم ادحأ ملعن دي :يواحطلا لاقو 5 صاقو فا قب دعس و ةريره يبأو ءادردلا يبأو نصح

 فلتحا و «هنم ءوضولا بجي : دوادو دمحأو يعفاشلا لاق هيف مهرثكأ هفلاح دقو «رمع نبا ريغ هنم ءوضولاب

 يعازوألاو دمحأ لوقي هبو «نيعباتلاو ةباحصلا نم دحاو ريغ لوق وه :يذمرتلا لاقو = كلام باحصأ هيف
 : لوضحلا اذ مهريعو قاحساو يدل يعفاشلاو

 مدع وه :عماججاو اذه اذكف عوضولا صضشني اي ءاضعألا رئاس ىلع وضعلا اذه ساق تع هنأل :سايقلا وه اذهو

 . "ندعملا" يف اذك ةساجنلا ج ورح

 ك نم قاباا م : ىلاعت هلوق ىلع وهو دبع مآ همأ ذإ ؛ةفأ لبث نيام دوعسم نبأ ةينك وه :دّبَع مآ نبا

 نم هني يذلا يرظلا سابقا نوكي ال نأ لوألا يأ :+ ! اهذحأ .#تكاسفت نمف ةئيس نم فاباتصأ امو هللا رمق

 ءازإب اذكو ؛انققح ام ىلع اقلطم وأ هيقفلا يوارلا ربحو ا ا ا

 . لوصحلا يف اذك اندنع كردي ال اميف يباحصلا لوق

 يشاوحلا ضعب يف اذك صنلا مكح ميمعت الإ هيف ةدئاف ال ذإ ؛قيلعتلا تايرورض نم

 يئاسنلاو 2١١45 :مقر اه ضرفي نأ لبق اهنع توميف ةأرملا جوزتي لحرلا يف ءاج ام باب يف يذمرتلا هحرحأ '

 يح اقادص مسي ملو ج وزت نميف باب يف دواد وبأو /TToeteTToA :مقر «قادص ريغب ج ورتلا ةحابإ باب ق
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 سايقلا ةحص طورش يف لصف 4 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 لقب ال امكح ىدعملا نوكي ال نأ :ثلاثلاو ؛صنلا ماكحأ نم مكح رييغت مضت

 نوكي ال نأ :سماخلاو ا مآل ال يحرك وكت ليال قت دأ: اا .هانعم

 2 .هيلع اصوصنم ٌعرفلا

 يف ةهقهَقلا نع لس دايز نب نسحلا نأ يكُح اميف :ٌصنلا ةلباقم يف سايقلا لاثمو
 ضقت آل ةالّدصلا ن ةتص فذق ول :لئاسلا لاق ءا ةراهطلا تّضقتنا ناقل ,ةالّصلا

 امنإو ءمكحلا سفن , قات ام كلذ ريغ وأ هديقت وأ قالطإ نم لصألا مكح عرفلا يف تي ال يآ :مكح رييغت
 . حيولتلا يف اذك عرفلا يف اينظ هتروريص رابتعابو «لحا رابتعاب عقي

 اتباث نوكي نأ زوج ال لصألا مكح نأ ىلإ ةراشإ هيفو ؛ةئالثلا لوصألا دحأب اتباث :لإ امكحن ىدعملا نوكي ال

 ريغ ىلع هئانتبال نيسايقلا دحأ لطب دحتي مل نإو عئاض ةطساولا ركذف نيسايقلاب ةلعلا تدحتا نإ هنأل ؛سايقلاب

 ليق اذك مكحلا يف عراشلا اهربتعا ىلا ةلعلا

 ىمسي ةلعب للعت اذإ صوصنلا عضاوم مكح نأل ؛تاذلاب ال رابتعالاب سايقلاو ليلعتلا نيب قرفلا :2 ! ليلعتلا عقي

 ف سايقلاو ءادتبالا ف ليلعتلا نوكيف ءاساقا يمسي هيف ررقتو «عرفل رفلا ىلإ لصألا نم کن یس اذإو

 ."ندعملا" يف اذك ءاهتنالا

 اإ ءيشلا نأل ؛يوغللا مكحلا نود يعرشلا مكحلا هب فرعتيف ةيعرش ةجح سايقلا نأل :لإ ايعرش مكحل

 فرعي ال يعرشلا سايقلاب اذكف ؛عرشلا ماكحأ اه فرعي ال ةيوحنلا لئالدلا نأ ىرت الأ «هباب نم وه ام فرعي

 سايقلاب يماسألا تابثإ زوجي هنأ :يعفاشلا باحصأ نم ةعامجو حيرش نبا نعو يعرف اخ نك اعا

 ناملا يف قأي سايقلا نم عونلا اذه داسف ىلع ليلدلاو «ةيبرعلا لهأ بهذم وهو ماكحألا هيلع بترتي مث «يوغللا

 الف عرفلا يف يذلا صنلا قافو ىلع تناك نإ ةيدعتلا نأل :2! ع رفلا نوكي ال نأ ."ندعملا" يف اذك هرظتناف

 «خياشملا ةماع راتخم اذهو «صنلا مكح ةضقانمل لطاب وهف هفالخخ ىلع تناك نإو «هنع نعي صنلا نأل ؛هيف ةدئاف

 نعم ىلع صنلا ديكأت هيف نأل ؛هبشألا وهو صنلا ةقفاوم ىلع ليلعتلا زوجي هنأ كي دنق رمم خئاشم راتخم امأو

 نإف «ضعبب اهضعب دكأتو ةلدألا دضاعت نع لقعلاو عرشلا يف عنام الو «ليلعتلاب اتباث مكحلا ناكل صنلا الول هنأ
 لوقعملاو صنلاب كسمتلاب مهبتك فلسلا المو «دحاو مكح يف ةددعتم ثيداحأو ةريثك تايآب درو دق عرشلا

 . ندعملا مالك حيضوت اذه هزاوج ىلع ًاعامجإ ناكف ءريكن دحأ نع لقني ملو مكح يف



 انهف ؟نود يهوه ضفتي يكف يح مظعأ ةا فذق نأ عم ءرضول +

 رع ق يذلا يبارعألا ا وهو (صنلا ةلباقم يف سايق

 ةلباقمم اسايق اذه ناك «تانيمألا عم زوجيف «مرحلا عم ةأرملا حح زاح :انلق اذإ كلذكو
 صنلل ًافلاخم

 مايأ ةيالر قوف رفاست 3 رخاللا مويلاو للاب نمۇت ةأرمال لح ال" : ع هلوق وهو ٌصنلا

 . ”"اهنم مرح مَحَر وذ وأ ءاهجوز وأ اهوبأ اهعمو الإ اهيلايلو
 يف طرش ةينلا :لاقي ام «صنلا ماكحأ نم مكح رييغت نمضتي ام وهو :ىناثلا لاثمو

 نأل ؛ةيانج مظعأ هنوكل ؛ةهَمهَملا ىلع اسايق فذقلاب ةراهطلا ضقتني لب :لاقي ال :خلإ ةلباقم ىف سايق اذهف

 اهنإ ضاقتنالا نأل ؛ئعملا لوقعم ريغ درو ةهقهقلا ثيدحو انعم لقعي امكح ىدعملا نوكي نأ سايقلا طرش

 ."ندعملا" يف اذك ام ضاقتنالا نعم لقعي الو ءاه ضقتني ىح ةساجنب تسيل ةهقهقلاو ؛ةساحنلا جورخم نوكي

 ر ؛ضرألا ىلع عقوف هتيشم يف رثعتف دجسملا لخد ءوس هنيع يف ايبارعأ نأ يور اميف وهو :يبارعألا ثيدح
 ةهقهق مكنم كحض نم الأ" :مهل لاقف «ةالصلا يف هفلخ سانلا كحضف ءامامإ سانلاب ىلصي 525 هللا لوسر
 [؟58 ص :يفاشلا] 5514/١[ نطق رادلا هجرخأ] ."اًعيمج ةالصلاو ءوضولا دعيلف

 ؛نيخيشلا عم ةرفاسملا هنم ىئثتساو .مومعلا ىلع ةرفاسملا مرح عراشلا نأ :ةلباقملا هجو :2! اسايق اذه ناك

 ءاهريغو ةنيمألا ةأرملا عم وأ لحرلا عم تناك ءاوس «قالطإلا ىلع ميرحتلا تحت ةلخاد امهريغ عم ةرفاسملا ناكف

 :322 هلوق يف امك صنلا ةفلاخم ديفي ال هلثمو ءامهانعم يف تناكف اه تقحلأ تانيمألا نأ :لوقي نأ مصحلل و

 .رصحلل "اغإ" ةملك نأ عم عاجطضالاب ءاكتإلا ةروص تقحلأ "اعجطضم مان نم ىلع ءوضولا امنإ"

 "مرح محر يذ وأ جوز عم الإ جحت نأ ةملسم ةأرمال لحي ال" :هعفر ةمامأ بأ نع يناربطلا هاور :خلإ لحي ال

 مرحم محر يذ عم وأ ءاهجوز عم الإ ةأرملا ريم 4 :ةرتعآ قو ةدعس يأ ةياورب "راثآلا" يف دمت اورو
 لوصحب ةاقث ءاسن اهعمو هقفر يف تحرح اذإ :!2 يعفاشلاو كلام لاقو .كني ةفينح يبأ لوق وهو ."اهنم

 ."لوصحلا" يف اذك ال الإو ,زوجيف ةقفارملاب نمألا

 يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو ء١١١١ «۸۲۷ :مقر هريغو جح ىلإ مرح عم ةأرملا رفس باب يف ملسم هجرخأ *
 باب يف هجام نباو .حيحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق ١١٦۹ :مقر اهدحو ةأرملا رفاست نأ ةيهارك

 فد يردخلا ديعس ينأ نع ۲۸۹۸ :مقر جحت ةأرملا



 سايقلا_ةحص طورش يف لصف 5ع سايقلا يف عبارلا ثحبلا
 .دييقتلا ىلإ قالطإلا نم ءوضولا ةيآ َرييغت ُبجوي اذه نإف مميتلا ىلع سايقلاب ءوضولا

 وصلا راس :ةراهطلا هل طرد ياب داس كلاب فلا ةانلق ذب كلذ

 .ديقلا ىلإ فدلطألا نم.فاولعلا ن رييغت بجوي أسايق اذه ناک «ةولصلاك

 :لاق ول هنإف ءرمتلا ذيبنب ىضوتلا زاوج قح يف هانعم لقعي ال ام وهو :ثلاثلا لاثمو
 طرشلا تاوف لاثم

 بي مَا وأ هتالص يف جحش ول :لاق وأ «رمتلا ذيبن ىلع سايقلاب ةّدبنألا نم هريغب زاج
 لوصح يصتعي ءوضولا ةيأ قالطإ نأ :هلصاحو «قلطملاو ديلا لصف يف اهنع ثحبلا رم دقو :خإ قالطألا نم

 زوجي ال صنلا خسنو «خسن هنأل ؛زوجي ال هنإف ؛هماكحأ نم مكح وهو «همدعب اهطارتشاو «ةينلا نم ءوضولا
 نأ الإ ةالص تيبلاب فا وطلا" ج هللا ل وسر لاق تيدحلا ىأ ؛ ربخ اب .حو رشلا ضعب يف اذك اعامجإ سايقلاب

 ف يمرادلاو ۹ :مقرب جحلا 5 قدمرتلا هج رخخأ ري الإ قطني "لاف هيف قطن نمف .قطنملا هيف لحأ هللا

 فلعل ء# :ىلاعت هلوق نأل :ل! صن. بغت بجوي [؟55 ص :يقاشلا].هل ظفللاو ۱۷۷٦ :مقرب كسانملا

 بحوي ةروعلا رتسو ةراهطلا طارتشاف «تيبلا لوح نارودلا مسا وهو «فاوطلا يف قلطم ةيآلا 8 ةيتعلا تْيِبلاب

 ةينلاو فاوطلا ةلأسمو :ديقلا ىلإ .حورشلا ضعب يف اذك الصأ زوجي ال هنأو «دييقتلا ىلإ قالطإلا نم ضنلا رييغت

 نم هريغب يضوتلا زاج :سانلا ضعب لاقو «ءاملا دجي مل نيح هب أاضوت ::3- هنأ يور هنإف :خ! زاوج قح يف
 ءامك سيل هنأ ؛سايقلا فالح ىلع صنلاب تباث رمتلا ذيبنب يضوتلا زاوح نإ :انلق ءرمتلا ذيبن ىلع سايقلاب ةذبنألا

 «ةداع أطخي رمتلا ذيبنب ءاجف ءاملا نايتإب ادحأ رمأ ول يح ءاملا مسا قالطإ دنع مهفلا ىلإ قبسي ال اذهلو «ةقيقح

 رصتقي لب «هريغ هيلع ساقي ال سايقلا فالخب تبث امو «ءاملاك لحما نم ةساجنلل علاقب سيل هنأل ؛نيعم الو

 زاوج مث «'هنم أضوتف" يذمرتلا داز "روهط ءامو ةبيط ةرمث" :اعوفرم هنع ثيرح نب ورمع ىلوم ديز يبأ نع

 لاقو «رفزو قاحسإو يح نب نسحلاو بيبح نب ديمحو يعازوألاو ةمركع لاق هبو «نيفرطلا بهذم هب يضوتلا

 راتخم وهو «هب يضوتلا زوجي ال هنإ :.4- ءاملعلا نم مهريغو دمحأو يعفاشلاو كلام لوق وهو كب فسوي وبأ

 نع "نغملا' ف ةمالق نبا یورو «مامإلا هيلا عجر دقو ريخألا هلوق وهو :لاق «ناخ يضاف هححص ۾ ي واحطلا

 . لوصحلا" يف اذك نسحلا لاق هبو «هب ءوضولا يف اسأب ىري ال هنأ :ب يلع



 سايقلا ةحص طورش يف لصف E 1 ر

 لقعي مل لصألا يف مكحلا نأل ؛حصي ال ثّدحلا ُهَقَّبس اذإ ام ىلع سايقلاب هتالص ىلع

 ناتج ناتلق :كب يعفاشلا باحصأ لاق اذه لثمبو .عرفلا ىلإ هُتيدعت لاحتساف «هانعم

 ق اذا ام لع قلاب ة ايطلا . لع ات انق رفا اذاف ت قاط اناناس اتتا اذا
 تصحو دا ىلع ساي : ةراهطل ىلع قويا وعل داف «سىسرص راص 2!

 .هانعم لوقعم ريغ ناك لصألا يف تبث ول مكحلا نأل ؛َنْيملقلا يف ةساجنلا
 سيحنتلا مدع وهو

 خوبطملا م .ّيوغل رمأل ال يعرش رمأل ليلعتلا نوكي ام وهو :عبارا لاثمو
 ف : 52 لا للا
 الو «ةراهطلا يفاني هنأل ؛ةالصلا يفاني ثدحلا نأل ؛سايقلا فالح ىلع صنلاب تباث ثدحلا يف يأ : اصألا يف

 و "ندعملا" يف اذك هريغ هيلع ساقي ال سايقلا فالخب تبث امو «هيفانم عم ىقبي ال يشلاو «ةراهطلاب الإ ةالص

 عملا لوقعم ريغ سايقلا فالخ ىلع صنلاب تباثلا مكحلا نأ نم انركذ ام لث يأ :اذه لثميو."لوصفلا"
 يلهم" ف اذك شي يعفاشلل افالح اندنع هدروم ىلع رضحني

 ر لمتحي هي :يأ "ثلا لمي 1 نيتلق ءاملا غلب اذإ" ا و هلوق سجس هي هنإف ج نيتلقلا ف
 لوق 52

 لوقعم ريغ ناك نيتلقلا يف ةساجنلا تعقو اذإ ام وهو لصألا يف تبث ول مكحلا نأل ؛حيحص ريغ سايقلا اذه

 اذه نأ ىلإ ةراشإ لصألا يف تبث ول :لاق امنإو «هانعم لقعي ال ةساجنلا عوقو عم ةراهطلا ءاقب نأل ؛هانعم

 حزب ارمأ ريبزلا نباو سابع نبا نأ يور هنأل ؛دوادوبأ هفعض هنأل ؛ةشدح هتوبث يف نأل ؛ةجحب سيل ثيدحلا

 امم ءوضولا ربخك دريف «ىولبلا هب معت ةثداح ف ذاش هنأ ملعف ءامهيلع اويل ا اف ناک ولو مزمز

 اذه نإ :.ك_ فنصملا لاق اذلف ءامهريغو ةرحاو لبحلا سأرل مسا هنإف «كرتشم مسا اضيأ ةلقلاو ءرانلا هتسسم

 ."لوصفلا"و "ندعملا" ف اذک حصي ا سايقلاف ميلستلا ريدقت ىلعو ءملسم ريغ ثيدحلا

 نأ :.42 يعفاشلا بهذمو ءال مأ زوجي سايقلاب ءامسألا تابثإ نأ فالتحالا لصأو ءاندنع :ليلعتلا نوكي ام وهو

 نييوحنلا نأ :انلو دس ةفينح يبأ باحصأ لوق وهو زوجي ال لاق نم هباحصأ نمو «زئاج سايقلاب ءامسألا تابثإ

 مهودجو امل مهنكل «برعلا نم كلذ اوعمسي مو بوصنم لوعفم لكو «عوفرم لعاف لك نأ ىلع اوعمجأ

 ءالوعفم هنوكل ؛لوعفملا اوبصنو ءالعاف هنوكل ؛لعافلا اوعفر مهنأ اوملع لوعفم بصنو لعاف عفر ىلع نيرمتسم

 .ةيعفاشلا نم يدابآ زوريفلا مالك ىهتنا كلذ زاوج ىلع لدف «لوعفم لك و لعاف لك هيلع اولمحف



 ءاًضيأ لقعلا ٌرماخي هٌريغو «لقعلا رماخب أل رخ ناخ اإ كلل نال ع فيما

 .سايقلاب اره نوكيف
 اده ف شابنلا هك راش دقو (ةيفنلا ةقي رطب ريغلا لاق لخأ هنأ ؛اقراس ناک اعإ قراسلاو

 .ةغللا يف هل عضوي مل د نأ هفارتعا عم ةغللا يف سايق اذهو «سايقلاب اقراس نوكيف «نيعملا
 قراسلا ىلع

 :هداوسل " مهدأ" سرفلا يمسي تاج برعلا نأ :سايقلا نم عونلا اذه داسف ىلع ليلدلاو
 يع ةيهدلا نم نا ايقلا

 .رّمْخَألا بوثلاو يجبرلا ىلع مسالا اذه لطب ال مث «هترمحلا اسکو

 ةرمجلا رو تمكلا نم

 ىلإ يدي اذه نألو ءةلعلا دوجول كلذ زاجل ةيوغللا يماسألا يف ةسياقملا ترج ولو

 هبرش لحيو 21١5/7 :"رينملا حابصملا" يف اذك «فصنلا ىلع يقب ىح خبط ام وه ريصعلا نم فصنملا :فّصنملا
 :كنم دمحم لاقو ؛بعللاو يهلتلا نود يوادتلاو ماعطلا ءارمتساو ةصغلا ةلازإل الج فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 ۲٠۰[ ص :يقاشلا] .دحلا بجي هنم ركس ول هنأ ىلع لكلا قفتاو ؛هوركم هنإ

 ءام نم ءين وه ءرمخلا امثإو رمخب سيل وه انباحصأ دنعو ءرمخلا ماكحأ هيلع يرجيف يأ :لإ ارح نوكيف
 نم هريغ ةمرح قوف هتمرحو «ةغللا لهأ قافتاب هل صلاخ مسا وهو «دادتشالاو نايلغلاب اس راص اذإ بنعلا

 رمخلا لحتسم رفكي اذهو «ىلغو دتشا اذإ بيبزلا عيقنو ءرمتلا عيقنو ءفّصنملاو ثلثملا يهو «ةمرحلا ةبرشألا

 اذهو ءركسي نأ الإ ةبرشألا نم اهريغ برشب بجي الو رمخلا نم ةرطق برشب دحلا بجيو ءاهلحتسم رفكي الو

 ."لويففلا" و "نعمل" فاتك ريدتف اهمكس اهاطعأ نايقلاب اره اهات نمو ءاندنع

 رباج ثيدح يف درو امك عطق سلتخم ىلع الو بهتنم ىلع الو نئاخ ىلع نكي مل اذلو :خ! لام ذخأ هنأل

 رابخألا اهريسفت ةينآرقلا صوصنلا مظنل يناعملاو «قراسلا موهفم يف ربتعم ةيفخلا نعم نأ ملعف ءاعوفرم ب
 ةقرسلا نعم هيلع قدصف :ةيفخلا قيرط ىلع تيما نفك وهو لالا ذخأيو قرسي هنأل :شاّبتلا .ليق اذك ةيوبنل
 .هعبت نمو يعفاشلا بهذم وه امك هدي عطقيف

 «عامجإلاب كلذ زج ملو ,رمحألا بوثلا ىلع "تيمكلا"و ,يجنزلا ىلع "مهدألا" قالطإ :يأ كلذ :كلذ زاجل

 - ؛ةيلكلاب سايقلا نالطب ىلإ يدؤي اذه :لاقي ال :حإ يدؤي اذه نألو .ليق اذك تاغللا يف ةسياقملا رحب ملف



 اذإف ,ماكحألا نم ع ول اسحق رسلا لعَج عرشلا نأل كلذو ؛ةيعرشلا بابسألا لاطبإ

 نأ ,ةيفخلا قيرط ىلع ريغلا لام لأ وهو :ةقرسلا نم کا وه اب مكحلا انقلع

 .ةقرسلا ريغ وه نعم لصألا يف ناك بّبسلا

 نه 5 نيب ا انقلع اذإف «ماكحألا نم عون اببس رمخلا برش لعح 3 و

 .رمخلا ريغب اقلعتم لصألا يف ناك مكحلا نأ نيبت رمخلا

 قاتعإ :لاقي امك «هيلع اصوصنم ٌعْرفلا نوكي ال ام وهو :سماخلا طرشلا لاثمو

 .لتقلا ةرافك ىلع سايقلاب زوجي ال راهظلاو نيميلا ةرافك ىف ةرفاكلا ةبقرلا

 يعرشلا سايقلا يف ةلعلا :لوقن انأل ؛مومعلا ىلإ صوصخلا نم صنلا جارخخإ ىلإ يدؤي وهو ةيدعت اضيأ هنأل -
 .ليق اذك ركفتف انهه ام فالخب ملع

 نم معأ رمأب مكحلا قلعت عرفلا ىلإ ىدعت امل مكحلا نأل ؛ةسيقألا رئاسب ضوقنم اذه :لإ مكحلا انقلع اذإف

 هلصأ تابثإ يق ال مومعلا ىلإ صوصخلا نم مكحلا فصو رييغت يف سايقلا رثأ نأل كلذو ؛هريغو صوصنلملا
 معألا مسالا تابثإ هيف نحن اميف نأل ؛صوصنلا تالالد نيبو «ةيعرشلا ةسيقألا نيبو هيف نحن ام نيب قرف :انلق

 «صوصنلا تالالدو ةيعرشلا ةسيقألا رئاس فالخب «مثإلا تابثإل اعبت صوصنلا نم معألا مكحلا لعج مث «ًالوأ

 ي مكحلا تابثإف ءامهنيب ةكرتشم ةلعب عرفلا ىلإ لصألا نم مكحلا ةيدعت لب مسالا ةيدعت تسيل اهفإف
 . يماسحلا حرش" يف اذك ةلعلاب سيقملا فو ءصنلا ال صوصتنملا

 نم معأ رمأب مكحلا قلعت عرفلا ىلإ ىدعت امل مكحلا نأل ؛ةسيقألا رئاسب ضوقنم اذه :رّمخلا نم معأ

 «هلصأ تابثإ يف ال مومعلا ىلإ صوصخلا نم مكحلا فصو رييغت يف سايقلا رثأ نأل كلذو ؛هريغو صوصنملا
 .لوصألا بتك يف اذك انلق ام هنع باوجلاو ءرارطلا يف عطقلاك اهرسأب تالالدلاب ضوقنم ليلعتلا اذه اضيأو

 نيميلا ةرافك يف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعإ زوجي ال :اولاق مهنأ سماخلا طرشلا تاوف لاثم يأ :سماخلا طرشلا لاثمو

 اذه :انلق هموم ةّبقَر ُريِرْحَتفأَ» :ىلاعت هلوقل ؛لتقلا ةرافك يق طرش ناميإلا نإف ءلتقلا ةرافك ىلع سايقلاب راهظلاو

 تار جا ضنلا بجرم ناكف: صل ق ةامإلا ةفصب ةديقم ريغ رايظلاو نيمبلا راق قدقرلا نآل هاف ایت



 .موصلا ىلع سايقلاب ماعطإلا ْفنأتسي ماعطإلا لالخ يف ٌرهاظملا َعَماج ولو
 مايا يف مضي مل اذإ عّنمتملاو «عّتمتملا ىلع سايقلاب موصلاب للحتي نأ رصحملل زوجيو
 .ناضمر ءاضق ىلع سايقلاب اهدعب موصي قيرشتلا

 يف اذنك مكحلا قالطإ وهو صنلا بجوم لاطبإ ناميإلا طرش ناكف ءةرفاك وأ تناك ةنمؤم ةبقرلا قلطم

 ام طس نم َنيكاَسَم ةّرشَع ءاَعطإ هن راقكفإ :ىلاعت هلوق نيميلا ةرافك ةيآ :لإ نيميلا ةرافك."لوصفلا"

 مهئاّسن نم نورهاظي َنيِذَل وا :ىلاعت هلوق راهظلا ةرافك ةيآو «ةّبقر ريرحت وأ مهثوسك و وأ مكيلْهَأ نومعطت
 «ةتمۇم ةبقر رڪ طخ انمؤُم لق نموا ىلاعت هلوق لتقلا ةرافك یاو ةر روحت اولاق امل نوو

 لب : يعفاشلا مامإلا دنع يأ :ماعطإلا فنأتسي .ناميإلاب ةديقم لتقلا ةرافك ينو «ةقلطم نييلر وألا ف ةبقرلاف

 ٦ا E :فاشلا] لل ةفينح فال فالح

 سايقلا اذه :انلق ءراهظ ةرافك امهنم ًالك نأ :عماجلاو «هلالخ يف عماج ول فنأتسي هنإف :موصلا ىلع سايقلاب

 يس ُماَعْطإَف ْعطَعْسَي ْمَل نف :ىلاعت هلوقل كلذو ؛ساسملا ديق نع قلطم ماعطإلا يف صنلا نأل ؛زوجي ال
 «قالطإلا ىلع ماعطإلا زاوج هبجوم ناكف «اعطإلا قلطأو ؛سيسملا نع هولخ مايصلا يف طرش هنإف «(ًنيكلسم
 ا نا واهلا ةراقك اهتم دحاو: لك نآل مرسلا ىلع نئايقلاب سيسملا نَع هول .ماعظإلا يف طرق ولف
 ."ندعملا" مالك حيضوت اذه زوجي ال اذو «سايقلاب صنلا قالطإل

 ةرمعلا وأ ءأعم ةفرعب فوقولاو جحلا نع عنملا :اعرشو «عونمملا وه رصحملاو «عنملا :ةغللا ف راصحإلا :رصحملل
 [۲۲۷ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .يعرش رذعب مارحإلا دعب
 :.كل_ يعفاشلا لاقو ءاندنع للحتي الو ارعا ىق يذحلا ىلع ردقي مل اذإ رصحلا نأ ملعا :خإ موصلاب لّلحتي نأ

 نع زجعلا :يه ةعماجلا ةلعلاو «ةلماك ةرشع كلت عجر اذإ ةعبسو «جحلا يف مايأ ةثالث موصي يأ موصلاب للح
 ر کروز وقت الز ؛لات لوق وهو «هيلخ سونم عرفا أل !حيحص ريغ سايق اذه افق ت
 ا رحم ىقبيف لحم ٌيِدَهلا غلي

 يدلاب ًالجر نذأ دقت رمع نأ يور امل ؛هيلع صوصنم عرفلا نأل ؛حيحص ريغ سايقلا اذه :انلق :ناضَمَر ءاضق ىلع
 .'"كموق نع لس" :لاقف دجأ ال :لحرلا لاقف «"يدهلا كيلع" :لاقف «ةفرع موي ىضم ىح مصأ م و تعتمت :هل لاق

 .موصلا زوجي الف «يدهلاب هيف صن ثيح "ةاش نمت هطعأ" :مالغل رمع لاقف «يموق نم دحأ انهه ام :لجرلا لاقف



 يعرشلا سايقلا يف لصف_. ۱ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 :يعرشلا سايقلا يف لصف
 :يعرشلا ٌسايقلا

 .هيلع صوصنلا يف مكحلا كلذل ةلع وه عم ىلع هيلع صوصنملا ريغ ين مكحلا برت وه

 .طابنتسإلابو «داهتجإلابو «عامجإلابو «ةّنسلابو «باتكلاب ةلع نيعملا نوك فرغ اهإ مث
 ق ج رحل ا طوقسل ا ل اًمإف فا وطلا 7 :باتكلاب ةمولعملا ةلعلا لاثمف

 يلع نوفاَرط نهد حاج مِهِيلَع الو ْمكْيلَع سيل :ىلاعت هلوق ف ناذئتسالا

 قلعلا هذه مكحب ةر روس ةساحب جرح 4 هللا لوسر طقسأ مث ضب ىَلَع ْمُكْضْعَب

 :لوألا نايب يف لاقف هةلعلا وهو هنكرو هفيرعت يف عرش سايفلا ظئارش نايب نم فيصملا غرف امل :يعرشلا سايق
 نأ يف اوفلتحا نيسايقلا نأ ملعا :لإ مكحلا برت .ئعلا نوك فرعي امنإ :ينثلا نايب يفو ءيعرشلا سايقلا
 هيلع صوصنملا يف مكحلا قارعلا خياشم لاق «صنلا يف يلا ةلعلاب وأ صنلا نيعب تبثي هيلع صوصنملا يف مكحلا
 مكحلا نإ :دنقرمس خياشم لاقو «عرفلا يف مكحلا توبث ىلع ةلالدلل تعضو ةلعلا امنإو «ةلعلاب ال صنلا نيعب

 وهو هتوبثل ال هتفرعمل صنلا امنإَو «هيلإ ىدعتي رخآ عضوم يق هلثم دجو مف «صنلاب ال صنلا يق يلا ةلعلاب تبثي
 .يناثلا لوقلا ىلإ ةراشإ هرخآ ىلإ مكحلا بترت :هلوق اذه ىلعف «يعفاشلا لوق

 عيمجي ليلعتلا حصي ال هنأ ىلع اوقفتا مهنكل ءةماعلا دنع ليلعتلا صوصتلا يف لصألا نأ ملعا :خلإ تفرغ اغإ من
 ةع هلوق يف ءاوس امهوحنو يدنهلاو ىكرتلا نإف ءمكحلا يف فاصوألا نم ريثكل ريثأت ال هنأل ؛صنلا فاصوأ

 بحت يح لهألا عاقوو ةيرحلا فصو اذكو «ةبقر قتع باجيإ يف اه رثأ الو «"ةبقر قتعأ" :ناضمر راف يف عماجلل
 نذإف «ليلد ريغ نم للعملا ءاش فصو يأب حصي ال هنأ ىلع اضيأ اوقفتاو ؛ةمألا ءطوبو انزلاب دبعلا ىلع ةرافكلا

 "ندعملا" يف اذك داهتجالا وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا امإ وهو «هتلع ىعملا نوك هب فرعي ليلد نم دبال

 نوفاوط" :هلوقب هتلع نيبو «ثالثلا تاقوألا هذه يف لوحدلا يف مهيلع الو مكيلع مثإ ال يأ :ٌءاَنُج ."لوصفلا"و

 .ءاشعلا ةالص دعب نمو «ةريهظلا نم مكبايث نوعضت نيحو ءرجفلا ةالص لبق ةثالثلا تاقوألا يأ :َنُهَدْعَب .'مكيلع

 وه مكحلاو «فاوطلا ةرثك ةلعلاو «يراوحلاو ديبعلا هيلع سيقملاو ةرملا سيقملاف ءفاوطلا ةرثك يأ :ةلعلا هذه مكحب
 كلا هللا نيع يولوملا لاق اذك ءامإلاو ديبعلا نع نانيتسالا جرح طوقس سنج نم وه بلا ةرا روس ةساحب جرح طوقس



 .”"تافاوطلاو مكيلع نيفاوطلا نم اُهإف ,ةسجنب تسيل 77 تاع لاقف
 ةرشا

 فوط ةلب ةرف ىلع ةما ةرافاك تويا نكسب ام يج رج انباحصأ ساقف

 نأ ٌعرشلا نيب رسل 7 ديري الو رسيا مكي هللا ديريو» :ىلاعت هلوق كلذكو

 مهرظن يف حجرتي ام قيقحت نم اونكمتيل مهيلع رمألا ا ریش رفاسلاو ضيرملل راطفإلا
 چا مايأ ل ا وأ «تقولا ةفيظ وہ كايتإإلا نھ

 ا تف لا 2 رارشملا ةدابعلا

 عقي رخآ اجار ناَضَمَر مايأ يف یون ادا رفاسملا * لل ةفينح وبأ لاق نعمل اذه راپ

 بفسوويوبأ بهذ اذلو اعلا نم رك هيلعو سج سيل اهروس نأ ىلع لسي انهو :ةسحتن تسيل

 هريغو كلام لوق وه :ليقو (ةوركمريغ هنأ لإ دييغو قاححسإو يعازوألاو يروثلاو دمحأو كلامو يعفاشلاو

 «قارعلا لهأ نم هريغو يروثلاو «ماشلا لهأ نم هريغو يعازوألاو ءرصم لهأ نم هريغو ثيللاو «ةنيدملا لهأ نم

 دبع نب هلاق امك نسحلاو راسي نب ءاطعو ميهاربإو ةمركعو ديبع يبأو قاحسإو دمحأو هباحصأو يعفاشلاو
 ىلع لدي "راثالا ناعم" يف يواحطلا نسينا کت ا أ دمحم نع ةياورو «ةيفنحلا نم يواحطلا هراتحاو «ربلا

 رابخألا ةقفاوم ىلإ برقألا حصألا وهو اهي هوركم هنأ انباحصأ نم يحركلا راتخاو ءار هوركم هنأ

 نأب مهيلع اريسيت رفاسملاو ضيرملل راطفإلا حيبأ هنأ :هنابب :خإ ىلاعت هلوق كلذكو ."لوصحلا" يف اذك راثآلاو
 . لوصفلا" يف اذك ةحلصمل مهرظن يف امهنم حجرتي ام قيقحت نم اونكمتيو مهدنع موصلاو راطفإلا يواسي
 .لقعلا نازيم نفك يف كلذ ةنزاوم دعب ا

 موصلا نيب رييحختلا راصف «نوتوافتم رايتحالا يف سانلاو رفسلا ةقشمم راطفإلا ريسيت اوراتخا نإ : رخ مايأ ىلإ .

 اهيف رسيلا نإف ؛ةالصلا فالخب ءراطفإلاو موصلا نم هدنع رسيلا وه ام دبعلل ارابتعا رسيلا بلطل راطفإلاو

 سلا" ناتق الضفأ رسل قيام لالا ن آل لام ااو عقل ني رييختا هيف زوجي الف ؛رصقلا نوم

 ."جاهنملا" يف اذك دللي ةفينح يبأ نع ةياورلا حيحص يف عقي ال لفنلا ىون ول هنأل ارا امكن :هلوقب ديق :رحخآ ابحاو

 ق أ 5 هنأ نك" ترآ :مقر "وول" ف دمحأو عوض هلل روهطلا بناب iY :مقر "أظوملا" ف كلام هج رخخأ 5

 نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق «47 :مقر «ةرحلا رؤس يف ءاج ام باب يف يذمرتلاو 275 :مقر ةرهلا رؤس باب

 يانا 8 تغلو اذإ ةرها تاب 2 يمرادلاو كب :مقر عة رضا ر ؤسب ءوضولا باب ف هدام نباو ( حيحص

 .ه#و كلام نب بعك تنب ةشبك نع ١١5/4 «نابح نبا حيحصو



 رفاسملا
 لوا بحاول ةدهع نع سفنلا ٌجارخإ وهو هنيد حلاصم ىلإ ٌعجري ام. كلذ هل تبي

 صخر تلا رو الرتب ةمذ

 وأ ادغاق وأ اًمئاق ما نس ىلع ءوضولا سيلا له هلرق ىف ةنسللاب ةمرلعلا ةلغلا لام

 د ركبنا اا مان اذإ هنإف ءاعجطضم مان نم ىلع 8 اغإ 59 وأ اعکار

 وأ ادنتسم مونلا ىلإ ةلعلا هذه مكحلا ىدعتيف ةلع لِصاَفْلا ءاخرتسا لع *"هلصافم

 .طقسل هنع ليزأ ول ءيش ىلإ اًمكتم

 اذكو «"ثوغلا كاتأ دقف رشبأ" :لاقي امك مهمالك يف ةيلعلل هلثم ركذي اهنإ "هنإف" :32) هلوق يف ءافلا نأل :ةلع

 ءريكبتلا يف حاجنلا كاذ نإ ريحبلا لبق يحاص اي ركب :رعاشلا لوق يف امك نايبل ركذي "نأ" ةملك

 .ةدايزب ”ندعملا"يف اذك ين 9 6 مها وخلل يللا يف ينبطاخت الو # :هلاون مع هلالج لح هلوق ليبقلا اذه نمو

 مان نمو ءأضوتيلف ًادجاس وأ ًاجطضم مان نم :# كلام مامإلا لاقف ءاهقفلا هيف فلتحا لإ ٌمكحلا ىدعتيف
 وبأ مامإلا لاقو ءدمحأو يعاوزألاو «ةعيبرو «نيثدحملا مامإ يرهزلا لوق وهو ءهمون لوطي نأ الإ ءالف ًاسلاح

 ةوحسلا» قا مونلا فم قإ تسري وبأ لاقو ءايكتم وأ اهم مان نم ىلع الإ عوضو هل ةفياهضأو ةفينح

 نم ىلع الإ ءوضو ال هنأ :يعخنلاو ناميلس يبأ نب دامحو يحي نب نسحلاو يروثلا لاقو ءءوضولا هيلعف

 ىلع ءاملعلا عمجأ :ناطقلا نبا لاقو «هدحو سلاجلا الإ ءوضولا مئان لك ىلع :كني يعفاشلا لاقو «عجطضا

 ىلع اوعمجأو ءاثدح هليلق لعجو عامجإلا قرح هنإف ةيعفاشلا نم ينزملا الإ ءوضولا ضقني ال ليلقلا مونلا نأ
 ."لوصحلا" يف اذك ملعأ هللاو ءوضولا ضقني عجطضملا مون نأ

 تايفالخلا' يق يقهيبلا هاور امو ام اي: نس ره امل ااو مونلا ىلإ ال م ادتتسام مونلا ىلإ

 هدسجو يدنع هحور يدبع ىلإ اورظنا :لوقيف هتكئالم ىلاعت هللا يهابي دوجسلا يف دبعلا مان اذإ و سنأ نع

 ."لوصحلا" يف اذك عاط يف

 :مقر «مونلا نم ءوضولا يف ءاج ام باب ف يذمرتلاو O ؟ :مقر مونلا نم عوض ولا باب ف د واد وبأ ةخب خخ *

 YAY] :مقر eT دئاورلا عمجب | .كوقتوم هلاجر و :يمثيما لاقو ر سابع نبا ا



 .ركسلاو ءامغإلا ىلإ ةلعلا هذي مكحلا ىّدعتي كلذكو

 مد هنإف ءارطق ريصحلا ىلع ٌمدلا رطق نإو ْىَلَصو يئضوت' :ةتلَ هلوق كلذكو
 ¢ ل ع

 . رجا فرع

 .ةماجحلاو دصفل هلا ىلإ ةلعلا هلم مكحلا ىّدعتف ةلع مدلا راسا لح

 تبنيف ,ريغصلا ّقح يف بألا ةيالول ةلع رغ | :انلق اميف :عامجإلاب ةمولعملا ةلعل | لاثمو

 يف بألا ةيالو لاور لع لقع نع غولبلو ؛ةلعل دوجول ة ةريغصلا قح يف مكحلا
 پب الا ةيالو

 ببسي ركفملا ةوقلا يف رييغت :نونجلاو «لقعلل رتاس وهو .ظيلغ دراب مغلب نم غامدلا نوطب ءالتما وه :ءامغإلا

 مون قوف امفوكل ؛امهيلإ مكحلا يدعت هجو «لقعلا بولسم نونجباو «لقعلا بولغم هيلع ىمغملاف لقعلا

 يلستغا مث" :هرخآ يف شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح نم ةعطق اذه :يِئَضَوَت .لصافملا ءاحرتسا يف عجطضملا

 جا "ةضيحلاب تسيلو قرع كلذ امنا :ةياور يو « ريصحلا راک مدلا رطق نإو ةالص لكل ءيضوتو يلصو

 ."لوصضحلا" 8 اذك يذمرتلا هححص و دمحأ هج رخخأ

 رجاع ريغصلا نأل انهو ؛ريغصلا قح يف بألا ةيالول ةلع رغصلا نأ مهريغو ةفينح يبأ باحصأ يأ :خ ! انلق اميف

 هيف فلتخملا نأ ملعا :خلإ ةلع ٌرْغَّصلا ."ندعملا" يف اذك هرومأب موقيل هيلع ةيالو ىلوملا لعج اذلف ؛هحلاصمل مايقلا نع

 «هزاوجب ملعلا لهأ ضعبو نافرطلا بهذف ءال وأ يلولا نذإ ريغب ةغلابلا 2 زوجي هنأ :ىلوألا :لئاسم ثالث انهه

 ,N دنع ۾ زو انناحيصأ تنسف ٠ ني وأ ءاسنلا ةرابعب -اکنلا دقعن لهو اا وتت نأ روڪ

 ؛لوألا انرتخأف «ةراكبلا وأ مالغلا يف امك رغصلا يه له حاكنلا يف ةأرملا ىلع ةيالولا ةلع نأ :ةثلاثلا ةلأسملا .زوجي

 ."لوصحلا" يف اذك يناثلا هي يعفاشلا راتحاو



 رشلا سايقلا يف ۲1٥ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .ةلعلا هذمب ةيراحلا ىلإ مكحلا ىدعتيف الغلا قح
 لقع عم غولبلا و 0 يبصلا ركذلا يأ

 اهريغ ىلإ مكحلا ىدعتيف ةضاحتسملا قح يف ةراهطلل ضاقتنالا ةلع مدلا راجفناو

 .ةلعلا دوج ول

 عون نم ىّدعملا مكحلا نوكي نأ :امهدحأ :نيعون ىلع سايقلا :لوقن كلذ دعب مث
 عرفلا ىلإ لصألا نم

 .هسنج نم نوكي نأ : ىناثلاو .لصألا ف تباثلا مكحلا
 لصألا يف تباثلا مكحلا

 تبثيف «الغلا قح يف حاكنإلا ةيالول ةلع َرْعّصلا نإ :انلق ام :عونلا يف داحتإلا لاثم

 .ةريغصلا بّيثلا يف مكحلا ْتْشي هبو ءاهيف ةلعلا دوجول ةيراحلا قح يف حاكنإلا ةيالو

 رؤس ىلإ مكحلا ىّدعتيف ؛ةرهلا رؤس يف رؤّسلا ةساحب طوقس ةلع فاوطلا :انلق كلذكو

 ةلعب ةريغصلا قح يف مكحلا ىدعتيف «ريغصلا قح يف بألا ةيالول ةلع رغصلا اندنع يأ :لإ مكحلا ىدعتيف -

 ءاقافتا اهيلع يلوي ةريغصلا ةركبلاف ءىثنألا يف ةراكبلاو ءركذلا يف ريغصلا هدنعو ءاقلطم رغصلا اندنعف ءرغصلا

 يف نف سابع نبا ثيدح :انلو «هدنع ال اندنع اهيلع ىلوي ال ةغلابلا ةركبلاو ءاعامجإ اهيلع لوي ال ةغلابلا بيثلاو

 قح هققح ماقملاو «ةاقث هلاجرو دمحأ هجرخأ "اهريخف ةهراك يهو اهوبأ اهجوزو" :اعوفرم ركب ةيراج ةصق
 . لوصحلا" ىف اذك "ريدقلا حتف" يف كلي مامهلا نبا طسبلا

 اهقح يف مدلا جورحخ نوكيف «ةراهطلا ضاقتنا دعب الإ ميقتسي ال كلذو «يضوتلاب اهرمأ عرشلا نأل :ةراهطلل
 لإ لوقن عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يف ةمولعملا ةلعلا نايب دعب يأ :كلذ دعب مث ."ندعملا" يف اذك ةراهطلل اًضقان

 ةفاضإلاك فصو يف نافلتخيو فصو يف نامكحلا كرتشي نأ :سنجلا يف داحتالا :هسنج نم ."جاهنملا" يف اذك

 ."لوصفلا" يف اذك ةساجنلا جرحو ناذتسالا جرح لثمو «لاملا ةيالو لثم فصولاو

 نأ امك نالحما رياغتي هنكل لصألا مكح نيع عرفلا مكح نوكي نأ :عونلا يف داحتالاب دارملا خل يف داحتإلا لاثم

 تويبلا نكاوسو ةرهلا يف نيلحلا يق روسلا ةساحب كلذكو «مالغلاو ةيراجلا يف نيلحلا يق تدحتا حاكنإلا ةيالو

 يلي يعفاشلا معز امك ةراكبلاب ال ةريغصلا بيثلا يف مكحلا تبثي رغصلاب يأ :مكحلا تشي هبو ."لوصحلا" يف انك
 ."ندعملا" ف اذك كني يعفاشلا لوقل 0 ر رغصلا ةيلع نايب ناشب ا "هب" :هلوق ملقتف



 .ةلعلا دوجول تويبلا رک اوس
 ةيلاو ةر افلاک

 کم ها ا نغ ةيالولا لورم «حاكنإلا ةيالو لاوز ةلع لقع نع مالغلا 2

 .ةلعلا هذه

 قح يف ناذئتسالا ٍجَرَح طوقس ةلع فاوطلا ةرثك :لاقي ام :سدجلا يف داحتإلا لاثمو

 كلذ سنج نم جرحلا اذه نإف ةلغلا: ةن روسلا ةساخب جرح طقسيف ءاننامأ تكلم ام

 عون نم ١ جرا
 نادت تا چ رجس

 سفنلا يق فرصتلا ةيالو تبثيف «لاملا يف بألل فارصتأ ةيالؤ ةلعح ماا كلذكو

 ةيراحلا سفن ةيراحلا لام يأ

 .ةلعلا هذه مكحب

 ."ندعملا" يف اذك هنيع هنأل ؛تويبلا نكاوس رؤس ةساحم طوقسو «فاوطلا يهو :ةلعلا دوجول

 نيع ةيال ولا هله لاوز نکل ؛ةيالولا كلت لاوز عوف نم ةيال ولا هده لاوزو «لقع نع ع ولبلا يهو :ةلعلا هذه

 :يأ فصو يف نامكحلا دحتي نأ :سنجلا يف داحتالاب دارملا :سدجلا ىف داحتإلا ."ندعملا" يف اذك ةيالولا كلت

 ةيالوو سفنلا ةيالو لثم فصولاو «ةفاضإلا يف داحتالاك "هيلإ فاضملا" :يأ فضو يف ناقرتفيو «"فاضملا"

 هيلا فاضملاو «دحتم ۾ كرتشيم "ةيالولا" يهو تفااضملا امهيف ناف «ةساجنلا چرخ نادعسالا چوق لثمو ءلالا

 هيلإ فاضملاو «دحتم ةساجنلاو ناذئتسالا ىلإ فاضملا ج رحلا اذك و «نارياغم لاملاو سفنلا نأل ؛رياغمو فلتخم

 جرو حخآ جون ةساحتلا مه »عون نادقتسالا جرحو « سنخب جرحا اذكو هكر يالغلا رغصلا ةيال وو

 gE e «درف نالفلا ناذعتسالا

 ةالص لبق نم تاقوأ ثالث ل ف اومكحي مل م نيذلا ديبعلا نذاتسي ناب ان رمأ ىلاعت هللا نأ *هنايب ٠ ا ناذتتسالا جرح

 هتلع نيبو «تاقوألا هذه دعب نذإلا طقسأو ءاشعلا ةالص دعب نمو ؛ةريهظلا نم بايثلا عضو نيحو ءرجفلا

 ةلخادملاو ةطلاخملا ىلإ ةجاح مهيو مكب نأ نعي "ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاوط" :هلوقب فاوطلا ةرثك

 ىدأل تقو لك يف ناذعتسالاب رمألا ىرج ولف «مادختسالاب مهيلع | نوفوطت و «ةمدحلل ےک کیلع نوفوطي

 -.حرشلا يف اذك جرحلا



 قح يف هيلو لوزيف «لاملا يف بألا ةيالو لاوز ةلع لقَع نع ةيراجلا غولب نإو

 يف بألا ةيالو تشي امنإ :لوقت :نأب العلا سينجت نم سيتا نم عونا اله ىف دبال م

 لطعتي اليك بألا ةيالو ٌعرشلا تّبثأف اهسفنب فرصتلا نع ةزحاع األ © ضبعلا لا

 ةيالوب لوقلا بجوف ءاهسفن ىف فرصتلا نع تّرجع دقو 5 ةقلعتملا اهحلاصم
 ةريغصلا لاف اًطاومأ ريبادت يأ

 .ه ئاظن اذه |
 ند يذلا نو اا بأل

 رابتعاب ادحتا نإو «عونلا رابتعاب افلتخخاف ناذئتسالا جرح كلذو «ةساحنلا جرح اذه نأل :لإ هعون نم ال =

 ةهذهو رغصلا يهو :ةلعلا هذه مكحب .حرشلا ف اذك جرحلا سفن وهو دحاو ا ا سنا

 ."ندعما" يف اذك لاما يف ةيالولا ريغ سفنلا يف ةيالولا نأل ؛اهعون نمال ةيالولا كلت سنج نم ةيالول

 :لاقي وأ ءاهسفن يف اهرايخل ةلع اهغولب :لاقي وأ ؛ةيالولا لاوزل ةلع رغصلا لاوز :لاقي وأ :خلإ ةيالو لاوز

 ةفلتخم ميهافمو تارابع هل نوكي دحاولا دوصقملا نأ تقرع اذميو ءاهسفن ىلع اهتيالوو اهرايخ ةلع رغصلا لاوز

 مامإلا هعبتو ءزوجي ال هنأ :ةيفنحلا نم مالسإلا رخفو يسوبدلا ديز يبأ نع لقن دقو «قيقحتلا لهأ دنع مئاليال ام

 م نيرخأتملا نم ريثكو «"ريرحتلا" يف ماما نب نيدلا لامك
 نم ةيالولا هله لاوزو «لقع نع غولبلا يأ ةلعلا ةد ةيراجلاو مالغلا سفن قح 2 يأ خا سفنلا قح ف

 ينل را : اذه .ةيال ي رهو هللا | ورا تيا جلا `

 ها خا e از قا وادا کیا یا ا 7 مرآ 2 7 هريغو

 اذك لاملا ىلع انتبثأ امك اًضيأ سفنلا ىلع ةيالولا انتبثأ اذهو «سفنلاو لاملا معي نيعملا اذهو «فرصتلا نع زجعلا

 "لوصألا لوصو" يف
 ادهلف «سفنلاو لاملا معي ماع يعم فرضتلا نع زجعلاف «سفنلاب ةقلعتملا اًحاصم لطعتي اليك جا لوقلا بج وف

 .ليق اذك هلامو هسفن يف هيأر لامكو هتقفش روفول لاملا ىلع انتيثأ امك اضيأ سفنلا ىلع بألا ةيالو انتبثأ

 [؟ 73 ص :يئاشلا] .ديعلا ةالص توف فوح دنع مميتلا هرئاظن نم كلذكو :هرئاظن



 ةلعلا يف دحتا ال عرفلا عم لصألا نأل ؛قرفلاب لطبي ال نأ :لوألا سايقلا ُمكحو

 .ةلعلا هذه ريغ يف اقرتفا نإو ,مكحلا يف امهذاحتا ّبَحَو
 عرفلاو لصألا

 رْغّصلا ريثأت نأ نايب وهو صاخلا قرفلاو ,سينجتلا ةٌعئاممب هداسف :قاثل سايقل لا مكح :

 .سئفنلا ف فرصتلا ةيالو يق ر قزف لال س

 :كلذ قيقحو رهاظ داهتجالاو يأرلاب ةّطَبتتسم ةلعب س ايقلا وهو *ثلاثلا مسقلا نانی

 ةت ةلعب سايقلا

 .هيلإ رظنلاب هاضاقتيو مكحلا توبث بحوي لاحب وهو ا ابسانم افصو انجو اذ
 الا فقالا

 يف لب فاصوألا عيمج يف داحتالا سايقلا يف طرتشي ال ذإ ؛هيلع سيقملاو سيقملا نيب قرفلا قلطع. يأ :قرفلاب

 :ةلغمب لئاسلا لوقي نأ :عونلا اذه يف قرفلا ةروصو :خل! اقرتفا نإو .لثم ال سايقلل ديؤم قرفلا قلطمف «ضعبلا

 لاوزل اهسفنب تافرصتلا ةردق اه تراض بيثلا نأل ؛بيثلا ةيراحلا يف ةيالولا مالغلا يف ةيالولا نم عزلي ال

 تبثيف «رغصلاب تباثلا زجعلا يق ةريغصلاو مالغلا نيب داحتالا سویا ال اذه :هباوح يف لوقنف .اهئايح

 اذك مهفاف قرفلاب سايقلا لطبي الف ءرحخآ فصوب قارتفالا دوجو عم بألل ةيالولا توبث وهو مكحلا يف داحتالا

 مكح يف رثؤت الف «عرفلاو لصألا اهومشو ةلعلا مومع لئاسلا عن نأب :سينجتلا ةعئاممب ."لوصألا ندعم" يف
 ."لوصألا ندعم" يف اذك لصألا

 قرفلاو سينجتلا ةعناممت :نيرمأب يناثلا سايقلا داسف نعي سينجتلا ةعناممم. :هلوق ىلع فطع :صاخلا قرفلاو

 ندمتلل ةرم ةئام موي لك يف هل عوقولا ريثك لاملا ف فرصتلا يف ةحاحلا نأل :+لإ هريثأت قوف .ليق اذك صاخلا

 ءاهيف فرصتلا نع ةزجاع ىهو ريخأتلا لمتحي ال ةزحانو ءاهريغو نكاسملاو سبالملاو برامشملاو لك املا يف

 هذه نأل ؛ةوهشلا مادعنال سفنلا يف دجوت مل هذه لثمو ءاهام يف اهيبأل اهيلع ةيالولا بجو ةرورضلا هذهبف

 اذهف ءهيف رواشت غولبلا دعبف ءاهغولب دعب يه امثإو ءاهيبأل اهيلع ةيالولا ل ! رطضي الف «ةغلاب ريغ ةريغص بيثلا

 عم وه لب اقلطم هسفن ال رغصلا وه ةلعلا نأ لامتحا ىلع ءان عرفلل ةماع تسيل ةلعلا نأ ىلإ عحار قرفلا

 .كلذك وه ثيح نم ضورعملاو عومحا :يأ رووا
 [؟١7 ص :يقاشلا] .دابعلا نع ررضلا عفدتو عفنلا بلحت ةحلصمل انمضتم بترتلا نوكي نأ :انه عمو: :ابسانم افصو

 نإ :لوقن لب ىعطقب سيل سايقلا يف ةلعلا قيقحت توبث نأل ءارهاظ هيلإ رظنلاب لاق امإو ءارهاظ يأ :هيلإ رظنلاب

 .ةصوصنم ةلعلا نكت مل اميف انمالك نأل ؛رهاظلا ىلإ ارظن ةلع فصولا اذه



 عرشلا ةداهشل ال ةبسانملل هيلإ ٌمكحلا فاضي عامجإلا عضوم يف مكحلا هب نّرتقا دقو
 .ةلغ هنوكب

 ةجاح عفدل ءاطعإلا نأ نظلا ىلع بلغ امهرد اريقف ىطعأ اًصخش انيأر اذإ :هريظنو
 سيللاو لكلا نم

 .باوثلا حلاصم ليصحنو «ريقفلا

 عضوم يف مكحلا هب نّرتقا دقو «مكحلل ابسانم افصو انيأر اذإ :لوقنف اذه فرع اذإ

 .فصولا كلذ ىلإ مكحلا ةفاضإب نظلا بلغي عامجإلا

 اذإ رفاسملا ةلزنم.ليلدلا نم اهقوف ام مادعنا دنع لّمَعلا بجوت عرشلا يف نظلا ةبلغو
 يأرلاب نظلا ةبلغ #ً ا

 .يرحتلا لئاسم اذه ىلعو مميتلا هل زج مل ءام هبرقب نأ هّنظ ىلع بلغ

 هروص يف هاوس تسان كح هدنع نأل ؛بسانملا قرفلاب لطيي نأ :سايقلا اذه مكحو

 وأ صن نم رخآ عضوم يف مكحلا هب نرتقا دقو مكحلل ابسانم اندجو اذإ :يأ اذإ باوح :هيلإ مكحلا فاضي

 ."لوصألا ندعم" يف اذك فصولا كلذ ىلإ مكحلا فاضي عامجإ

 يف حاكنإلا ةيالو يف انللع اذإ امك ةلع فصولا نوكب يأ :ةلع هنوكب .مكحلا فصولا كلذ ةبسانمل :ةّبّسانملل

 ةرشابم نع هزجع رابتعاب ريغصلل رظنلا هجو ىلع الإ عرشت مل حاكنإلا ةيالو نأل ؛ةبسانملل رغصلا ةلعب ريغصلا
 رثأ رهظ دقو مكحلل مئالم فصوب ًاليلعت اذه ناكف ءزجعلل ثروم ريغصلاو «هدوصقم ىلإ ةجاح عم حاكنلا
 بوجولا اذه طرتشي امنإو «عامجإلاب ريغصلا لام يق ةتباث امف «لاملا ةيالو وهو عامجإلا عضوم يف فصولا اذه

 هبانتجاو «هنيد تاروظحم نع هبانتجا وهو ةلادعلا نم دهاشلا ةلزنم. سايقلا يف فصولا نأل ؛فصولاب لمعلا
 ارهاظ لدي رخآآ عضوم يف فصولا رثأ روهظف ءاضيأ ةداهشلا يف بذكلا نع بنتجي هنأ ىلع ارهاظ لدي اهنع

 هبجوي الو هزوجيف ةبسانملا درج امأو «ةلعلا هذمب سايقلاب لمعلا بجوي اذهف «عازنلا عضوم يف رثؤم هنأ ىلع
 .ققحتملا ةلزنم. ليلدلا نم اهقوف ام مادعنا دنع نظلا ةبلغ نأل :مميتلا هل زجي مل ."ندعملا" و "لوصفلا" يف اذك

 هلأسي نم هدنع سيلو نظلا ةبلغل ءيش ىلع هيرحت عقوو ىرحتو ةلبقلا هيلع تهبتشا اذإ امك :يرحتلا لئاسم
 - قرفلا دوجو هدنع نأل ؛بسانملا فصولا يف عرفلاو لصألا نيب قرفلاب يأ :بسانملا قرفلاب .هب لمعلا بجيف



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ند سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ىلع 3 ع 3 مكحل “رظل ىعيي مكحل لغ لع ءا ناک هلل و مكحلا تبثي الف «هيلإ مكحلا ةفاضإب ْنَظلا ىقيي الف ظ

 .قق لاب كلذ لطب دقو «نظلا

 دهاشلا ةيكزت دعب ةداهشلاب مكحلا ةلزنم لّوألا عونلاب لمعلا ناك :اذه ىلعو

 ثلاغلا عونلاو «ةيك رتلا لبق ةلادعلا روهظ كتع ةداهشلا م يباثلا عونلاو «هليدعت ۾

 .روتسملا ةداهش ةلزنع

 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلكسألا ف لصف

 :ةينافث سايقلا ىلع احلا ةلوسألا

 عضولا داسفو ,a سكعلاو و بلقلاو ¥ ةلعلا بج وم. لوقلاو -'9 ةعنامملا أذ

 ينا ىلا

 هاك لأ هب هي تب ىعفاشلا لاق امك كلذ لاثمو «هومتللغ يذلا فصولا ىوس هيلع نها ل بساع كوي ج

 نإ :لوقي نأ وهو تساثملا قرفلاب هلطبب نأ لئاسلاو ريقفلا ةجاح عفد :عماجلاو ؛غلابلا ىلع اسنان ىبصلا لام ق

 تح الاف عر فلا ةر وص ق د وقفم عملا اذهو «بونذلاو مالا ريهطتل حامجإلا عضو دوم ف هاك لا باا وحج ۾

 NEA | و لوصقلا یاد

 ةلزنمب ةنسلاو باتكلاب مولعملا فصولا نأ :اهنيب قرفلاو «ةثالثلا ماسقألا نم انركذ ام ىلع يأ لمعلا ناک

 فصولاو «يكز ملا نم دهاشلا ةيكرت ةلزنمب ةلع هنوك ىلع صنلا ةلالد نأل ؛يكزملا نم لدعملا دهاشلا ةيكزت

 نأ ىلع ةراشإ الو اج رض لدي ال عامجإلا نأ ؛ةيكردلا لبق هلال رهظ للا دهاشلا ةلزنع ع 7 امجالاب مولعملا

 دعب دوهشلا ةداهشب ءاضقلا ةلزنمب ثيدحلاو نآرقلاب صوصنملا ليلعتلا وه :لّوألا عونلاب .ةلع فصولا ذه

 لمتحي ال قو قرع لماك ةاضقا رهو الآ صضقنلا هيف روصتي ؟يل هناف + نيك رمل هداهشب مهتيك زت 5 «مهليدعت

 .ضاقتنالاو نالطبلا

 الك و ع رفلا 1 لصألا كب سنا دحتتملا فص ولا ىلع ئببملا سايقلا :يناثلا ع ونلا نم دارملا :يباثلا عونلاو

 هتلادع رهظت مل هنأل :روتسملا ةداهش ةل زنم [؟7 ص :فاشلا] .صنلاب لصألا يف انهيتلع تعبث دق نيعولا

 ةرظانملا نأل ؛اهلصأو ةرظانملا ساسأ يه :ةعنامملا .عامجإ وأ صن نم ليلدب ةلع فصولا نوك رهظي مل امك هقسفو

 - دصق مار يذلا مكحلا موزل يعدي للعمل اف «دابعلا قوقح يف ةعقاولا يواعدلا يف تاموصخلا لاثم ىلع تعضو



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف

 .ةضراعللو ا ةضقبلاو كب قرفلاو - 5

 قلص :مهوق يف :هلاثم ءمكحلا عنم :ياثلاو «فصولا عنم :امهدحأ :ناعونف ةعئامملا ام

 طفلا هليل ترم طق لف رطنلاب تح و رطفلا

 .هيلع ْيلَيو هوي سأرب بحت اندنع لب رطفلاب اهوجو ُمّلسن ال :انلق
 .نيدلاك باصنلا كالو طقسي الف ةمذلا ف ُبحاو ةاكزلا ٌردق :ليق اذإ كلذكو

 بجاولا :لاق نمو ؛بجاو هؤادأ لب ةمذلا يف ٌُبحاو ةاكزلا ردق نأ ملسن ال :انلق

 .ةبلاطملا دعب نيّدلاك كالهلاب طقسي الف «هؤادأ
 53 ةاكزلا ردق يأ

 ةدهعلا نع جرخي نح عنملا مرح لب نيدلا ةروص يق بحاو ءادألا نأ ملسن ال :انلق ل

 عفدلا قوقحلا يف هيلع ىعدملا ليبس نأ امك راكنإلا هليبس ناكف «هيلع يعدي لئاسلاو «لئاسلا ىلع هتابثإ =

 بيجا هاعدا ام تبث اذإ هنأ يهو «ةرورضلا دنع الإ ةعنامملا ريغ ىلإ زواجتي نأ هل يغبني الف «راكنإلاو هسفن نع

 مكحلا سنج نم فصولا ناك نأب كلذ هنكمأ نإ ةلعلا بجومه لوقلا ىلإ اهنع لئاسلا زواجتي مكحلا يف ا

 ."لوصفلا" يف اذك بيجا ىلع رمألا لهس ةضراعملا ىلإ مالكلا لاز اذإف ء«ةضراعملاب مث «بلقلاب لغتشي الإو
 دنسلا عم امإ عنملاو هيف عزانتملا يف دوجوم ةلع للعملا هلعج يذلا فصولا نأ ملسن ال :لوقي نأب :فصولا عنم

 :هلوقو «هتنؤم لمحتيو هتيافكب فلكملا موقي يأ :هيلع ييو هئومي .هيلع اينبم عنملا نوكي ام دنسلاو «هنودب وأ
 بجو نمع ةنؤملا هذه اولمحت يأ "نونومت نمع اودأ" :اتلع هلوقل ؛سأرلا كلذ ىلع فلكملا كلذ :يأ هيلع يلي

 .باتكلا اذه نم بابسألا باي يف هقيقحت قأيسو «ببس سأرلا نأ هب ملعف «هتنؤم ہکیلع

 مهارد ةسمح وهو ةاكزلا ردق :لاق اذإ اميف ةعنامملا ةقباسلا ةلأسملا يف فصولا يف ةعنامملا لثم يأ :كلذكو

 رادقم بوجو كلب يعفاشلا لعج :إ كالم طقسي الف ."ندعملا" يف اذك نيعلاب اهل قلعت ال ةمذلا يف بحاو
 ةاكزلا ردق نأ ملسن ال :لوقنف «ةلعلا هذه عنمت امنِإو ؛لاملا كاله دعب بحاولا ءاقب وهو مكحلل ةلع ةاكزلا

 بوجو نأ ملسن ال :انلوق يأ :اذهو ."يشاوحلا لوصف" يف اذك ةمذلا يف بحاو هؤادأ لب ةمذلا يف بحاو

 .ماكحألا ليبق نم هزاوجو ءادألا بوجو نأل :خلإ عنم ليبق نم .نيدلا ةروص يف تباث ءادألا



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ٠ "0 سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .لتفلاك“ هديا نتا رضوا بني يف کر عما :لاق اذإ كلذكو
 سأرلا حسم

 ىلع ةدايز ضرفلا لحم يف لعفلا ةلاطإ لب ؛لسغلا يف ٌنونسم ثيلثتلا نأ مْلَسُ ال :انلق

 لشغلا باب يف ةلاطإلا نأ ريغ ءةالصلا باب يف ةءارقلاو مايقلا ةلاطإك :ضورفملا

 يف ثيلثتلا نأب ةينكرلاب ةلوسغملا ءاضعألا يف لسغلا ثيلثت ةينس مكح للع ًالثم ةيعفاشلا نم للعملاف :خلإ ٌحسملا

 ريركتلاب وه امنإ ليمكتلاو «ننسلاب لمكي ضرفلاو «ءوضولل نكرو ضرف لسغلا نأ ةهج نم ناك امنإ ضورفملا
 بهذم اذهو :«ةيلغلاب هليمكت انآ هيف نسي ح حسملا ف ةيضرفلا یا ةلعلا هذه تدح و اذإ ik «ثيلثتلاب هلامك و

 يعفارلا ىكح نكل «هباحصأ ريهامج نم ةعامج هب عطقو هبتك يف هيلع صن ةفلتخم هايم. نونسم هنأ لي يعفاشلا

 :يعفاشلا نع ًاضيأ يذمرتلا هاكحو ءاهقفلاو ءاملعلا رثكأ بهذم وهو انباحصأل هجو ةدحاو ةرم هنوك نأ
 بهذمو «دوادو دمحأ نع ةياور وهو «ءاطعو ريبح نب ديعسو سنأ نع رذنملا نبا هاكح ثيلثتلا يف هبهذمو

 دامحو مكحلاو فرصم نب ةحلطو رمع نبا هب لاق نمو :رذنملا نبا لاق «ةبعوتسملا ةرملا وه نونسملا نأ ةيفنحلا
 لاق «روذنملا نبا هراتحاو «هريغو يروثلاو دمحأو كلامو «يرصبلا نسحلاو هللا دبع نب ملاسو دهاحجو يعخنلاو

 ."لوصحلا" يف اذك حصألا وهو ةدحاو ةرم سأرلا حسم اولاق ةاورلا لك :يدع نبا

 يأ :هنايبو «ةثالثلا ءاضعألا يف لسغلا وهو هيلع سيقملا يف ثيلثتلا ةينس وهو مكحلا انعنمف :±إ ملَسُن ال انلق

 يف هرثآ اهنإو ءراركتلا يف ةينكرلا فصول رثأ ال هنأل ؛لصألا ىف ةدوصقم ةنسب سيل راركتلا نأ .مكحلا عنم نایب

 رئاس يف لصألا (ليمكتلا يأ) هنألو «ضئارفلل تالمكم تعرش امنإ تابجاولاو ننسلا نأل ؛ليمكتلا ةينس
 نوكي امنإ دوجسلاو ع وكر لاو مايقلا نأ ىرت الأ ,نكمأ اميف هلع يف ضرفلا ةلاطإب نوكي امنإ ليمكتلاو «ناكر ألا

 هلع قرغتسا ال ضورفملا نأل ؛لسغلا يف ةلاطإلا لحم دحن مل انأ الإ ةءارقلا اذك و ءاهراركتب ال اهتلاطإب اهليمكت

 يف نكمم لصألاب لمعلاو ءلصألا نع افلح راركتلا ىلإ ةرورض انرصف ضرفلا لحم ريغ ين ًاليمكت ةلاطإلا تناك
 ؛هلحم ىف يأ :ضورفملا ىلع ةدايز ."ل لا يف اذك مهفاف باعيتسالاب اهيف ةلاطإلاب :انلقف «سأرلا حسم

 ةرثأ امنإ ؛راركتلا يف ةينكرلا فصول رثأ ال هنأل ؛لسغلا يف يأ لصألا يف ةدوصقم ةنسب سيل راركتلا نأل كلذو

 رئاس ف لصأ وه ليمكتلا نأل ؛ضتارفلل تالمكم تعرش امنإ تابحاولاو ننسلا نأل ؛ليمكتلا ةينس يف

 . ندعملا" يف اذك ضورفملا ردقلا ىلع ةدايز هلع يف ضرفلا ةلاطإب نوكي امنإ ليمكتلاو «ناكر ألا

 «هيف ةلاطإب لمعي مل ملف راركتلا نود لسغلا ق ةنونسم ةلاطإلا تناك اذإ :لاقي امنع باوج :هل! ةلاطإلا نأ ريغ

 . ندعملا يف اذك لحما لك لعفلا باعيتسال ؛راركتلاب الإ روصتي ال لسغلا باب يف ةلاطإلا نأب باجأف



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ۳ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ةلاطإلا نأب :حئسلا باب يف لوقت هل هلثعو يا ا

 نأ ملسن ك نلف «دوقنلاک ط رش ماعطلاب ماعطلا عيب يف 2ف :لاقي كلذك و

 ريغ ةئيسّنلاب ةئيسنلا عيب نوكي اليك ؛اهنييعت طرشلا لب «دوقنلا باب ف طرش َضباقتلا

 .اندنع ضبقلاب اا نأ

 ام ريغ اهلولعم نأ ايو «ةلع فصولا نوك ميلست وهف :ةلعلا بج وم لوقلا ام

 .للعمل هاعّدا

 لحدي ال دحلا نأل ؛ اسَعلا تحت لدي الف ةيوضولا باب ي حح ققرأا :هلاثمو
 قفرملا ااا ةلعلا بجرم لرقلا_ ۰ اغلا

 طرتشي رهاظلا اذه ىلعو «ملسم هجرحأ لغم. الثم ابرلا ثيدحب ةيوستلا هيف طرتشيو «حلملاب حلملاو ةطنحلاب
 «ةيطرشلا تابنإل ليلعت الف الإو «يرورض بجاو يأ طرش :هلوقو غ ا :هيف و ءابرلا ثيدحب اضيأ ضباقتلا

 .ررقت ام ىلع مكحلل وه امنإو

 لام امهنم الك نأ :عماجلاو «فرصلا دقع يف نيلدبلا ضباقت طرش ثيح نامنألا يهو دوقنلا عيب يأ :دوقنلاك

 هديئويو «ةئيسنلاب ةئيسنلا يأ ئلاكلاب ئلاكلا عيب نع التل هيهنل مارح وهو :حلإ ةئيسّنلا عيب .ابرلا هيف يرجي

 لدا ندعم a الإ تينع او ا علا نا اسا «ضبقلا

 ةنيعم مهاردب ةعلس ع اتبا اذإ اذهو «ةمذلا يف اهوبثل ؛خوسفلاو E kA Y نياق مهاردلا ذإ :ضبقلاب الإ

 ہنسی لئاسلاو اإ لخدي ال دحلا نأ ةلعب لسغلا تحت لحدي ال هنأ ىعدا للعملا نإف :لإ قفرملا :هلاثمو ."ندفلا"



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف WE سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 كل دلا نأل ؛طقاسلا مكح تحت لدي ف كالا قفرملا :انلق كوبا ف

 .دودحما يف لحدي

 موص :انلق ءاضقلاك نييعتلا نودب زوجي الف ضرف موص ناّضَمَر موص :لاقي كلذكو
 ةلعلا بح وم لوقلا ل ام

 .عرشلا ةهج نم انهه نبيعتلا دج هنأ الإ نييعتلا نودب زوجي ال ضرفلا
 لاضمر موص يف

 .ءاضقلاك دبعلا نم نييعتلا نودب زوجي ال ناضمر م بع :لاق نئلو

 ی یکجا نييعتلا نأ الإ «نييعتلا ل ودب ءاضقلا 9 'انلق

 نييعت طرشي الف عرشلا ةهج نم ٌنييعتل لأ جو انهو .دبعلا نيعت طرشي د كلذلف

 لج ال هنأ هاوعد نأل ؛للعملا هاعدا ام ريغ انهه لولعملا نوكيف ؛دودحملا تحت لحدي مل هنأ قيقحتلاب اهمكح -

 اذه قيقحت قبس دقو «ةروكذملا ةعلاب طقاسلا مكح تحت لخدي ال هنإ :انلق ؛ةروكذملا ةلعلاب لسغلا ا ف

 قفرملا ناكف ؛طاقسإلل انهه ةياغلا نأل ؛طقاسلا بناحلا ذئنيح دودحملاو ءاصقتسالا هجو ىلع ناعما فورح يف

 طقاسلا تحن لحدي الفا لسفتلا دح ال طقاسلا دح قفرملاو :للعملا لاق امك لوسغملا بناجلا نأل ؛طقاسلا دح

 رهاظ اذهل ةلع موصلا باب يف ادح هنوك سئاقلا لعج عج موضلا باب يف ليللاك :دودحا ىف .لوضالا بنك یف واک

 ؛طقاسلا ادح هنكل ادحس ققرملا انملس :انلق يأ :قفرملا انلق ."لوضألا ندعم" يف اذك لسغلا تحت لحدي ال وهو

 لوسغملا بناجلا ال طقاسلل بناحلا دودحماو ؛لوسغملا دح ال طقاسلا دح قفرملا ناكف ءطاقسالل انهه ةياغلا نأل

 :لوألا «نييعتلا نم نأ وحن ةنيعم ةدابع ةحص يف جاتحلا نأ ملعا :+ ! ءاضقلا زوجي ال ."لوصألا ندعم" يف اذك

 امنإ اذهو «تادابعلا نيب نم ةدابعلا زييمتل :ناثلاو .موصلا قلطم ةينب كلذ لصح دقو ةداعلا نع ةدابعلا زييمتل

 دعب الإ زييمت الو .ةمحا لا دعب يه امنإ زييمتلا ىلإ ةجاحلا نأل ؛اهمكارتو رئاظنلاو لاغمألا ماحدزا دنع هيلإ جاتحي

 كارتشالا انههو «رئاظنلا نيب زييمتملل نييعتلا ىلإ جاتحي الف محازتلاو ةكرشلا قرع عطقنا اذإو .كارتشالا
 "لوصحلا" يف اذك "ناضمر نع الإ موص الف نابعش خلسنا اذإ "ثيدحلا ىف درو ةنأل ؛ماحدزالاو

 امنإ هنأل ؛لصألا ريظنب سيل عرفلا نأ :وهو ؛سايقلا طرش يف ةعنامملا باوحلا اذه لصاحو :لإ طرّتشي الف

 (ناضمر موص يأ) عرفلا فو ؛عرشلا نم نييعت هيف دجوي مل هنأل ؛(ءاضقلا موصب يأ) لصألا يف نييعتلا طرش

 .دبعلا نييعت ىلإ ةجاح الف «ع رشلا نم نييعتلا دحج وي



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف
 كلذل ًالولعم مكحلل ةلع للعملا هلعج ام لعجي نأ :امهدحأ :ناعونف ْبلقلا امأو

 ,نامثألاك ليلقلا يف هنايرح بج وي ريثكلا يف ابرلا ناب :تايعرشلا يف هلاثمو .مكحلا

 لاكي امم ماعظلا نم بلقلا نم عوبلا اذه

 , #9 رل برع م رر لک ا ا :انلق
 ا ميل ي

 ةعصقلا بلقك هلفسأ هالعأ و هالعأ ءيشلا لفسأ لعجي نأ :امهدحأ :نيينعم يف لمعتسي ةغللا يف وه :بلقلا امأو

 ىلإ ناعجري امهالكو «بوثلاو بارجلا بلقك هنطاب هرهاظو هرهاظ ءيشلا نطاب لعجي نأ :امهيناثو .زوكلاو
 حيحصلا بلقلا لمعتسي سايقلا يف اذكف ءاهيلع ناك ىلا ةأيهلا فالح ىلع ءيشلا ةأيه رييغت وهو دحاو ءيش

 .ليق اذك اهيلع ناك ىلا فلاخت ةأيه ىلإ ليلدلا رييغت وهو دحاو نعم ىلإ ناعجري امهالكو «نيينعمب

 لع لئاسلا هلعج للعملا هلعج امو ءامكح :يأ ًالولعم لئاسلا هلعج ةلع للعملا هلعج ام نعي :لإ كلذل ًالولعم

 ناب مكحلاب لدتسملا للع اذإ اميف بلقلا نم عونلا اذه حصي امنإو ءامكح اهلعجب هتلع لاطبإب ليلعتلا لاطبإ هيفو
 نألا ؛بلقلا اذه هيلع دري ال ضحللا فصولاب للغ ول امأف .رخخآ مكمل ةلع لصألا يف امكح ناك ام لع
 . ندعملا يف اذك مكحلا ىلع قباس هنأل ؛هل ةلع تباثلا مكحلا ريصي الو هجوب اڪ ريصي ال فص ولا

 ليلقلا يف ابرلا نايرج بحوي ليكلا تحت لحدي ام عيب يف امارح ريثكلا يف ابرلا لعج نم الإ :هنم نيتنفحلاب
 .ابرلا هيف يرجي امهنم الك نأ :عماجلاو ءريثكلاو ليلقلا يف ابرلا هيف يرجي هنإف «نامنألاك
 «مصخلا سايق يف ةلع وهو اًمكح ريثكلا يف هنايرج انلعجو مصخلا ليلعت انبلق دقف يأ :2! ابرلا نايرج لب

 يف بلق كب فئصملاو لصألا يف نوكي امنإ بلقلا نأ هيفو «هسايق يف مكح وهو ةلع ليلقلا يف هنايرج انلعجو
 هيلع نم وهو :مرحلاب ءىجتلملا ."ندعملا" يف اذك لصألا يف بلقلا مزلتسي عرفلا يف بلقلا نأب باجيو ؛عرفلا
 (ةيآلا ءانمآ ناك ُهلَخَد نمو :ىلاعت هلوقل ؛اندنع هيف لتقي ال مرحلا ىلإ ىجتلا اذإ هنإف «سفنلا ف صاصقلا

 ا يعفاشلا دنعو «مرحلا جراح لتقيف «ج ورخلا ىلإ رطضي ىح عابي الو سلاجي الو ىقسي الو معطي ال هنأ الإ
 ءاقافتا صاصقلا هنم يقوتسي م مرحلا ىلإ ىحتلا اذإ هنأل ؛فرطلا ف صاصقلا هيلع نم ىلع سايقلاب مرحلا يق لتقي

 فالتإ ةمرح :.كني يعفاشلا باحصأ لاق تاج اپس الك نأ :عماجلاو «سفنلا يف صاصقلا هيلع نم اذكف

 - نآل ؛ مرا ديك فرللا فال ةمرمل لع ى مفنلا فالتإ ةمرح نأ نعي فرطلا فالتإ ةمرح بحوي سفنلا



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف

 اذإف ءديصلاك سفنلا فالتإ ةمرح بجوي فرطلا فالتإ ةمرح لب :انلق .ديصلاك
 مارحلا ديصك يأ

 ةلع حاولا ءيشلا نوكي نأ ةلاحتسال ؛هل ةلع ىقبت ال مكحلا كلذل ةلولعم هتلع تلج

 .هل الولعمو ءىشلل

 ةلع مكحلا نم هاغذا امل ةلغ للعمل ةلعج ام لئاسلا لعجخي نأ :بلقلا نم ياشلا عونلاو

 ' .للعملل ةجح ناك نأ دعب لئاسلل ةجح ريصيف مكحلا كلذ ضل

 .ءاضقلاك هل نييعتلا طرّتشيف «ضرف موص ناضّمَر موص : :هلاغم
 لامر عوض

 .ءاضقلاك هل ميلا نيعت ام دعب هل ن ریا طرت ي ال ًاضرف ُموصلا ناك امل :انلق
 بص 5

Oد ایا ةياقومم القرط  

 فصولا بلق :خل! ىيباثلا ع ونلاو .يشاوحلا ضعب يف اذك لطاب وهو ةلعلا نع مكحلا فلخت مزاي الإو «تباث ريغ

 [۲۸۰ ص :قاشلا] .هل ادهاش ناك نأ دعب للعملا ىلع ادهاش ةلعلا يأ

 انطب هرهظ لعج وهو بارجلا بلقك اذهو هل داش و لاععلل ةع فسولا كلذ يأ لإ ةجح ناك نأ دعب

 اذهو كيلإ ههح و راصف «كيلإ هرهظ ناكو كل ادهاش هلعحت هتبلق كيلع ادهاش ناك فهلا اق اک هنطب ۾

 نكمي ال دحاولا فصولا نأل ؛هل لدبم ال لوألا فصولا ريسفت هيف دئاز فصوب الإ ققحتي ال بلقلا نم ع ونلا

 . ندعملا' يف اذك ةدايزلا نودب نييفانتم نيمكحل ادعي وكي نأ

 رمأ مض دعب لب «نييعتلا مدعب انمكحل ةلعو ءانل اليلد هتلعو للعملا ليلد لعج اذه سيل :تلق :لإ ٌموصلا ناك ال

 ءاحنإو تالواقملا اذه لك نأ ملعا مث ءايروص لب ايقيقح اسكع سيل اذهو موصلا يف مويلا نيعت وه هيلإ دئاز
 نأ الوأ حقني هنإف «يعدملا نومضم قيقحتو ثحبلا لحم حيقنت لبق هحراطمو ةلفغلا ىلع ةينبم تارواحماو رظنلا
 صوصخ بوجو وأ يعرش نيييعت هنأل ؛راض ريغو ملسمف نييعتلا قلطم بوحو وه له ةيضرفلاب للعملا مكحلا
 ضقنلا وأ عنملا ماقم الإ لئاسلل ىقبي ال حيقنتلا دعبف «هل ةلعلا ءاضتقا ملسم ريغ هنكل ءراضف يدبعلا نييعتلا

 هنييعت هيف نأل ؛دئاز فصو اذهو :لإ نّيعت ام دعب ."لوصحلا" يف اذك ةرظانملا لهأ هققح امك ةضراعملا وأ

 نيعتي ءاضقلا موص نكلو «ءاضقلا موصك يأ :ءاضقلاك .ضرفلا سفن يف ال هيف انمالك نأل ؛لوألا فصولل
 .تامايصلا رئاس يفن هنأل ؛هيف نيعتي ناضمر.موصو «هيف ع ورشلا دعب



 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف ششن سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 ا و یھ کا اب
 : کلا <"

 .ةلذبلا بايثك ةاك ; ا ی -- تّدعأ ىلحلا :هلاثمو
 لامعتسالا

 ةلفبلا بايثك لاحرلا يلح يف ةاكرلا بحت الف بالا ةلزسنع يللا ناک ول :انلق

 .مكحلا كللذب قيلي ال ًافصو ةلعل | لعجُي نأ هب دارملاف :عضولا ُداَسف امأو

 فلس حاكنلا ىلع أرط نيا فالتحا :نيجورلا دحأ مالسإ يف محلوق يف :هلاثم
 ةيعفاشلا عض ولا داف

 .كلمل لا وزل ةلع ٌمالسإلا لَّعَح هنإف ءنيَجوزلا دحأ دادتراک

 .كلملا لاوز ىف ًارثؤ ؤم نوكي الف كلملل ًامصاع َدهُع مالسإلا :انلق

 ول امك ةّمألا هل زوجي الف «حاكنلا ىلع ٌرداق رح هنأ :ةّرحلا لوط ةلأسم يف كلذكو
 اهحاكن ىلع ةردقلا يأ ,

 8 هت تاک

 :يأ للعملا لصأب لئاسلا كسمتي نأ :حالطصإلا يقو «ىلوألا ةنسلا ىلإ ا دري نأ :ةغل وهو :سكعلا اًمأو

 ىعدملا مكحلا وهو ءاعرف للعملا هلعج يذلا مكحلا دضل :يأ للعملا ع رق ان دضل هيلع سيقع الاغا للعلا ةا

 لاجرلا يلح نيب :يأ عرفلاو لصألا نيب قرفلا لوبق ىلإ هسايق ةحص يف للعملا رطضاف :ةلذبلا بايثك .سايقلاب

 .بايثلا فالخج لاذتبالا هيف ققحتي ملف «لامعتسالا مارح لاجرلا ىلح :لاقي نأب ةلذبلا بايثو

 ةقرفلا عقت ال :فانحألا دنعو «مالسإلا درجم ةقرفلا عقت هنإ :امهدحأ مالسإ يف اولاق مهفإف :لإ دحأ مالسإ يف

 انلق «ةدرلاك حاكنلا داسف بجويف نيدلا فالتحا امهدحأ مالسا يف نأل ؛اولاق رحآلا «ءابإو ا ضرع لبق

 امك قوقحلاو كلملل امصاع دهع مالسإلاو «كلملا لاوزل ةلغ مالسإلا لعح للعملا :يأ هنأل ؛اعضو دساف اذه

 يف اذك كلملا لاوز يف ارثؤم نوكي الف ءريغصلا هدلوو هلامو هسفن مصع دقف برحلا راد يف ملسأ :يأ

 ضرعلا دعب مالسإلا نع رخآلا ءابإ وه كلملا لاوز يف ةقيقحلا يف رثؤملا لب :2! ارثؤم نوكي الف ."لوصفلا"
 [۲۸۲ ص :يقاشلا] .مكحلل ةبسانم ةلع اهنأ امك امهنيب قيرفتلل ةحلاص ةلع هنإف هيلع



 .زاوحللا مدع يف ارو نوكي الف «حاکنلا زاوح يضتقي ارداق ارح هنوك شاص :انلق

 .مميتلاك ةّييلا هل طرّتشيف ةراهط ءوضولا :لاقي ام لثمف ضقنلا امأو

 .ءانإلاو بوثلا لّْسَعِب ضقني :انلق
 .لسغلاك هثيلثت نّسيلف ءوضولا يف نكر حسملا :لاَقُي ام لثمف ةّضّراعملا اّمأو

 .منسييتلاو قلا سماك مقرات يسيل الفن ناكر سلا 'انلق

 عوضولا يف

 :ةظرشو هتلعو مکا ببسا لإ لضق

 ٣ ویو ؛ | تبثيز «هبيسب قلعتي مكح هل رش دع كيو لطب تکو تایم واس للا

 :يأ صيصختلا زوجي مل نم دنع هريغل وأ عنال ناك ءاوس هنع مكحلا فلختو ةلعلا دوجو وهف :ضقنلا امأو
 ؛عنانمل ال ةلع للعملا هاعدا امع مكحلا فلخت وه هزوج نم دنعو «مهدنع ةضقانم صيصختلاف «ةعلا صيصخت

 «ةينلا نودب ةدابع الو ةدابع امهنم الك نأ :عماجلاو «مميتلاك ةينلا هيف طرتشيف ةراهط ءوضولا :لاقي ام :هلاثم

 طرتشي مل هنأل ؛ةينلا طارتشا وهو مكحلا فلخت عم ةراهطلا يهو ةلعلا دوجول ءانإلاو بوثلا لسغي ضقني :انلق
 [۲۸۲ ص :يقاشلا] .ةيعفاشلا نم درطلا لهأ مه نولئاقلا :لإ لاقي ام .ليق اذك ربدتف امهيف ةينلا

 ةراهط يف ةلع نع مكحلا فلخت مزلي :اولوقت يح متمهف ام تسيل ةلعلا نأ ىلإ ةلعلا رييغتب اقراف للعملا داعف :انلق

 نأب :ةيفنحلا هنع باحأو «ةينلا ىلإ اهيف جاتحيف «ةلوقعم ريغ يهو ةيمكحلا ةراهطلا وه اندنع ةلعلا لب ؛بوثلا
 ريغ هلك ندبلا ريهطت بوحو عم ةعبرألا ءاضعألا ىلع ءاصتقالا معن لوقعم رمأ ةساجنلا جورخب ندبلا سجنت

 ةساجنلا ليزيو هب رهطتيف 225 اعرش رهطملا ةعيبطل رهطم ءاملاو ندبلا سجنت اذإف «ج رحلا عفدل زوج دق لوقعم

 .رهطم ال ثولم بارتلا نإف ءمميتلا فالخي ءةينلا ىلإ ةجاح الب

 توبث عني ضراعتلاو ءليلدلا سفن نالطب بجوي ضقانتلا نأ ضراعتملاو :ضراعتلا نيب قرفلا] : ةّضراعملا امأ و

 :للعملل لوقي نأب للعملا ليلد مكح يفني رحآ ليلدب لئاسلا يتأي نأ يهو [ليلدلا ضرعتي نأ ريغ نم مكحلا
 [؟ 44 ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .هيفني ام ليلدلا نم اندنع نكل ؛مكحلا ىلع لد نإو ليلدلا نم تركذ ام

 ماكحألا نم لئالدلا هذهي تبث ام نأ ملعاف «ةعبرألا لوصألا وهو عرشلا لئالد نم ثحبلا مت امل :لإ مكحلا

 = يضفي هنأل ؛هببسب قلعتي مكحلا نإف «كلذ نايبل لصفلا اذهو ءاهفنايب نم دبالف ءاهللعو اهطورشو اهبابسأب قلعتي



 هطرشو هتلعو مكحلا ببس يف لصف ا سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 دّصقملا ىلإ لوصولل بس هنإف «قيرطلاك «ةطساوب ءيشلا ىلإ اقيرط نوكي ام ُبّبسلاف
 .ءالدإلاب ءاملا ىلإ لوصولل بسم لّبحلاو ,يشملا ةطساوي

 ىمسيو ءاعرش هل ايس ىّمسي ةطساوب مكحلا 0 ناك ام لك ف ىلع

 .ةلغ ةظساولا

 ُدَجوت ةطساوب فلتلل ْبّبم هنإف «دبعلا ديق لحو «صفقلاو «لبطصإلا باب تف :هلاثم

 «دبعلاو ريطلاو ةبادلا نم

 مكحلا دوجو دنع دجوي مكحلاو «مكحلا يف ةرثؤم اهنأل ؛هتلعب مكحلا تبثيو «مكحلا ىلإ هب لصوتيو هيلإ =

 «ببسملا ىلإ ةليسوو اقيرط نوكي ام ببسلاف ءطرشلا دوجو دنع دجوي مكحلاو :مكحلا يف ةرثؤم األ ؛ةلعب

 قيرطلا نيعمب عرشلا يف لمعتساو «قيرطلا يوغللا هانعم نإف «قيرطلاك ببسلاو مكحلا نيب ةطساوب مكدحلاو
 .ةلوصفلا" قالك ًاضيأ
 هذه ىلع رصحلا هجوو «ةمالعلاو ءطرشلاو «ةلعلاو «ببسلا :ةعبرأ ماكحألا هب قلعتي ام نأ ملعا :هببسب قلعت

 امإ ناثلاو ء"ةلعلا" وه لوألاف ءنوكي ال وأ ارهاظ ةة مكحلا يف رثؤم امإ ماكحألا هب قلعتي ام نأ :ةعبزألا

 لوألاف ءال وأ مكحلا دوجو ىلع املع نوكي نأ امإ ياثلاو «"طرشلا" وه لوألاف ءال مأ هدنع مكحلا دحوي نأ

 .رارقتسالا ىلع رصحلا ليلد لمحي نأ الإو ,”"ببسلا" وه يناثلاو "ةمالعلا' وه
 ام :يأ هتاذب اضيأ مكحلل ءاضتقا هيف امو "ببسلا" وه ءاضتقا ال ءاضفا هيف ام نأ :لصاحلاو :لإ ءيشلا ىلإ

 هب طونم هنأب مكحلا ققحت يف لحد هدوجول لب ءءاضتقا الو ءاضفا هيف سيل امو :"ةلعلا" وه هعبطب هيضتقي

 لصألاو ؛"ةرامإلاو ةمالعلا" وه فشكو فيرعت درج لب اضيأ لحد هل سيل امو «"طرشلا" وه هيلع فوقومو
 دنعو «دوقلاو قوسلاك "ةلعلا ةلع" ىلإف ترذعت اذإو ءرصعلا ةالصك "ةلع" ىلإ فاضي نأ مكحلا ةفاضإ يف

 اهريغ ىلإ فاضي دقو «مالسإلا ةجحو رطفلا ةقدصك "طرشلا" ىلإف رذعتلا دنعو 'ضحما ببسلا" ىلإف رذعتلا
 .مهفاف لفنلاو ءاضقلا ةالصو «ةراختسإلا ةالصو «حيبستلا ةالصك

 ءاببس لحلاو حتفلا نم دحاو لك ناكف ءدبعلا باهذو «ريطلا جورخو «ةبادلا جورخ يهو :خلإ ةبادلا نم
 . "ندعملا" يف اذك هل ةلع باهذلاو جورخلاو



 ترذعت اذإ الإ ءببسلا نود ةلعلا ىلإ مكحلا فاضي اَعَمَّتجا اذإ ةلعلا عم ْبّبسلاو

 .ذئنيح بّبسلا ىلإ فاضيف ةلعلا ىلإ ةفاضإلا

 وو نمضي ال هّسفن هب لتقف ىص ىلإ 5 عفر اذ هل هيل اًياحصأ لاق اذه ىلعو

 ةنمي انثي تف امف اع ىلع يملأ لَم ناز ١ ,نمضي هّحّرَجف ىبصلا دي نم طقس
 تلام ةبادلا _

 هسفن ىلع وأ هت ف علا لام ىلع اسا لذي ىلإو ,نمضي ال تامو طقسف ةرسيو

 .لاَدلا ىلع نامضلا بج ال قيرطلا مهيلع قف ةلفاق ىلع را لتقف

 ىلوأ تناکف ريغ ال ايل ىلإ :يأ هيلإ يضفي ببسلاو ءامب تبثتو مكحلا يف رثؤت اهنأل :ةلعلا ىلإ مكحلا

 ةروصلا يق دبعلا ةميق لاحلا الو ريطلاو ةبادلا ةميق لاخلا الو ريطلاو ةبادلا ةميق حتافلا نمضي الف ءاهيلإ هتفاضإب

 نأل ؛هنمضي ال امنإو «هلتقل ببس هعفد نأ ىلع ءانب هلتق ةيد يأ :+ |! نمضي ال .يشاوحلا ضعب يف اذك ةروكذملا

 كعب جلا للا ناش نوكي الف ءايرايتخا هنوكل ؛هيلإ مكحلا ةفاضإل حلاص وهو هرايتخاب هلعف ىلإ فاضم هتوم

 .ةيقيقحلا هتلع ىلإ هتفاضال هنالص

 كالهإلا لعف ةرشابمت ًالصاح كالحلا نكي ملف «هل يرايتخا لعفب سيل نيكسلا طوقس نأل ؛عفادلا يأ :نمضي
 راصف «هيلإ كاسمإلا نم مزل ام فاضيف «عفدلا يف دعتم وهو عفادلا عفد مكح وه يذلا هكاسماب لب ارايتحتا
 سيل هنأل ؛اهيلإ ةفاضإلا ترذعت ام يبصلا نع نيكسلا طوقس يهو فلتلا ةلع نأ رابتعاب ةلعلا مكحل 58 عفدلا

 . لوصفلا" و "ندعملا" يف اذك 1 رايتخا هلعفب

 وهو ةبادلا ريس ىهو ةلع هيلع تضرتعا نكل (يبضلا وه) هفلتل اببس ناك نإو لمحلا نأل ؛لماحلا يأ :نمضي ال
 طوقسلا نأل ؛لماحلا نمضي تامو ىبصلا طقسف لماحلا اهرّيس اذإ امأو «ةلعلا ىلإ فاضيف ؛يببصلل يرايتخا لعف

 ىلإ لوصولا قيرط يه ذإ ؛ضحم ببس ةلالدلا نأل :2 ! نامضلا بحب ال ."ندعملا" يف اذك مهفاف هيلإ فاضي

 هرشابي يذلا لولدملا لعف يهو ءاهيلإ مكحلا ةفاضإ حلصت ةلع مكحلاو ببسلا نيب :يأ امهنيب للحت دقو «دوصقمل

 اعمتجا اذإ ةلعلاو ببسلا نأ وهو «روكذملا لصألا ىلع ةعرفتملا سمخلا لئاسملا هذهف ءاهيلإ فاضيف رايتحاب

 ىلع ةعرفتم يهو ببسلا ىلإ اهمكح فيضأ اهإف «نيكسلا طوقس ةلأسم يف الإ ةلعلا ىلإ مكحلا فاضي

 ."ندعملا" يف اذك خلإ ةفاضإلا ترذعت اذإ الإ :هلوقب ءانثتسالا



 ديص ىلع هّريغ ُمِرْحْلل لد وأ اهقرَسف ةعيدولا ىلع راسلا اک نإ ع دولا فالخب انهو
 ةعيد ولا

 الداب ال هيلع بحاولا ظفحلا كرت رابتعاب عّدوملا ىلع نامضلا بوحو نأل لتقف مرحلا

 طيخملا سبلو لا د ةلزنمب همارحإ ٌروظحم ةلالدلا نأ رابتعاب مرحلا لغو

 ب هلبق امأف «لتقلا ةقيقحج رّرقنت اإ ةيانجلا نأ الإ «ةلالدلاب ال روظحلا باكتراب نمضيف

 .ةحارجلا باب يف لامدنالا ةلزنمب ةيانجلا رثأ عافترا زاوحل هل مكح

 .هيلإ مكحلا فاضيف «ةلعلا نعم. بسلا نوكي دقو

 كلذ عمو «قراسلا ةلالدل ضخم ببش اضيأ مرحلاو عدوملا ةلاد نأ :وهو ءلاوس باوج :خ! عّدوملا فالنخغ

 عدوملا ىلع نامضلا نأ :باوجلا لصاحو «مرحلاو عدوملا ىلع انهه نامضلا بحي نعي ببسلا ىلإ مكحلا فيضأ

 هسفنب ةيانحلا هذه ةرشابمع انماض ناكف «ةعيدولا دقعب همرتلا يذلا ظفحلا كرت وهو ةعيدولا لام ىلع ةيانحي وه امن
 خلإ ةلالدلا نأ رابتعاب بجي امنإ مرحلا ىلع نامضلا نأو بيبستلا قيرطب هيلإ افاضم لولدملا لعفب نمضي نأ نود

 روظفم باكترا رابتعاب مرحلا ىلع نامضلا ناك ول هنأ :وهو «لاوس باوح :لإ ةيانجلا نأ الإ . ندعملا' يف اذك

 امنإ ةيانحلا نأب باجأف ءلتقلاب لصتي نأ نودب ةلالدلا درجمت نامضلا هيلع بجي نأ بجوي ةلادلا وهو همارحإ

 ببسب اهيف نيشلا رثأ ىري ال لاخحب ءربلا دعب ةحارجلا نوك وهو :لامدنالا ةلزنمب ."ندعملا" يف اذك خلإ ررقت

 .مكحلا عناوم نم لامدنالا مرت اذهو «يناح لا نم نامضلا ع افترا بح وي وهف ؛مامتلالا

 برع :يأ ضاقتنالاو لاقتنالا ص رعب ةلازإو «ديصلا ٠ نمأ هتلازإب ةيانحج تراصض اما ةلاادلا نأ :لتقلا ةقيقحب ةشقخ ن

 ۲۲١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .خلإ زاوحل اهضاقتناو نمألا ةلازإ لاقت
 بيرقلا ءارشب هلثمو «بابسألاب ةهبش اه بابسألا ريح ىف ةلع "رانملا" بحاص هلعج :لإ ْبّبسلا نوكي دقو

Aa aaهيف ححريف بابسألا مسق ن :يم لب فنصملا هدعف «ةلعلا ةلع وه ام لك اذك و  

 ةهج ىلع هيف ةيلعلا ةهح هدنع ححجرتف «للعلا مسق ن س ةدغ "راتلل بحاص و «ةيلعلا ةهح ىلع ةيببسلا ةهحج

 لصألا دنعف «لصألا هنإف ةلعلا ىلإ هتفاضإ رذعتي نأ اهيلإ مكحلا فيضأ اذإ ةلع يف بجي ريدقت لك مث «ةيببسلا

 عوض وهو قتعلل ةلعلا لب كلملل ةلع ءارشلاو ؛كلملا وه تسيل قتعلا يف ةلعلا نإ :لاقي دقو :فلخملا ظقس

 لوما قال مكحلا هيلإ فيضأ ةلعلل ريخآلا ءزحلا وه كلملا ناك امل نكل «ةبارقلاو كلملا



 هطرشو هتلعو مكحلا ببس يف لصف ۲ سايقلا يف بارلا ثحبلا

 ةلعلا تّ امل هنأل ؛ةلعلا نعم ىف ببسلا نوكيف ؛ببسلاب ةلعلا تشي اميف :ةلاثمو
 ةلعلا عمم ببسلا نوك

 .هيلإ مكحلا فاضيف «ةلعلا ةلع نعم يف بّبسلا نوكيف ببسلاب

 الام هتداهشب لتا اذإ ةهانشلاو .قئاسلا نمض اش لاف ةا. قاس اذإ ار

 يضاقلا ءاضقو .قوسلا ىلإ فاضي ةّبادلا ريس نأل ؛نمض عوجرلاب اهئالطب َرَهظف
 3 ش ةداهشلا

 ا لدعلا ةداهشب قحلا روهظ دعب ءاضقلا كرت ا امل ؛ةداهشلا ىلإ فاضي

 «رثبلا رفحك ةيلعلا ةهبش هل سيل ضحم ببس ىلإ ببسلا مسق يفسنلا نيدلا ظفاح نأ ملعا :ببسلا نوكيف
 قاتعلاو قالطلا قيلعتو «ةرافكلل نيميلاك ةلعلا ةهبش هل يزاحجم ببس ىلإو «هسفن وأ ناسنإ لام ىلع ةلالدلاو

 نم ريخألا ربتعأف ءدوقلاو قوسلاك ةلعلا يأ ةفاضإلا رذعت دنع ةلعلا ةلعك ةلعلا مكحلا يف ببس ىلإو «عوقولل

 .نيعمو 5 و 5 ماسقأ ةعبس ىلإ ةلعلا مسقو اعلا تاسلا

 ةبادلا لمحي قوسلا نأل ؛قوسلاب تثدح اهنكل فلتلل ةلع ناك نإو امباهذب اهدي ةباصإ نأل :قئاسلا نمض

 ىلع لومحم ةميهبلاك يضاقلا نأل ؛ةداهشلا ةلأسم كلذك و «هركملا ىلإ افاضم اهلعف راصف ءاهرك باهذلا ىلع

 فقت اذهلو «قئاسلا عبط ىلع ريست ةبادلا نأل :قوسلا ىلإ فاضي ."لوصفلا" يف اذك ةنيبلا ةماقإ دعب ءاضقلا

 ةلعلا تهبش امل هنأل :ةداهّتشلا ىلإ فاضي ."ندعملا" يف اذك قئاسلا ىلإ افاضم اهلعف راصف «هریسب ریست ۾ هفاقيإب

 ۲۳١] ص :يشاوحلا ةدمع] .ةداهشلا ىلإ فاضيف «ةلعلا نعم. ببسلا نوكيف ببسلاب

 راتخملا دبعلا نم ارداص ايرايتحا العف ناك نإو يضاقلا نم ءاضقلا لعف نأ ىلإ ءاعإ هيف ج! قحا روهظ دعب

 مقداهش نأ امل ؛دوهشلا هنمضي ملو ءاضقلا لعف ىلإ هعايضب لاملا نامض مكح فاضي نأ يغبني ناكف ؛هرايتخاب

 ىضتقم ىلع هعسي ال ثيح نم اروبج ارجاع عراشلا دنع ربتعا امل يضاقلا نأ الإ :ةلالدلا يف امك ضخم ببس

 يف يرايتخا ريغ العف رظنلا اذهب هلعف دع «مهتيكزتو مهليدعت دعب دوهشلا ةداهش بسح ىلع ءاضقلا ريغ عرشلا
 «ةداهشلا يف نايبلا اذه «هيلإ مكحلا ةفاضإ حولص مدع يف ةميهبلا لعف مكح همكح راصو «ةيعرشلا ةظحالملا

 ءال :امهدنعو «هحولا اذمب لاملا نانمضي :.؛: مظعألا مامإلا دنعف ةيكزتلا نع نوكزملا عجر اذإف «ةيكر تلا يف امأو

 نأ ىلع هئاضق يف راتخم وهو يضاقلا ءاضق الإ هتلع تسيلو «فلتلل ايس سيل ءانثلاو ءملسم ىلع اونثأ مفإف

 ."لوصحلا" يف اذك هلصأ ةيكزتلا نع مهعوجر ىلإ فلتلا فاضي الف «دوهشلا بذك مزلتسي ال مهعوحر



 يقاسلا لعفب ةميهبل ةلزنمب كلذ يف روبفاك راصف

 لع فأل ريس ةلغلا ةي ىلع عالطإلا رعت دنع ةلعلا ماقم ماي دق بسلا م

 بلا يا اا راديو «ةلعلا رابعا هب لعقتسيو :فاكلا

 ةقيقح ٌرابتعا طقس ا اقم بيق ام 4 ؛لماكلا مونلا :تايعرشلا يف هلاثمو

 مول لاک ىلع ضاقتنالا راديو ثردحلا

 راديف ؛ءطولا ةقيقح ٌرابتعا طقس ءطولا ٌماقم ْتَميِقأ ا ةحيحصلا ةَوُلَخلا كلذكو

 .ةدعلا موزلو رّهَلا لامك قح يف ةوُلَخلا ةّحص ىلع مكح ا

 را ؛ةقشملا ةقيقح ٌرابتعا طقس ةصخرلا قح يف ةقشملا ًماقم َميقأ امل ٌرفسلا كلذكو

 يضاقلا ءاضقب لصاحلا فلتلا اذكف قئاسلا ىلإ فاضي ةبادلا ءطوب لصاحلا فلتلا نأ امكف :قئاّسلا لعفب

 ةلعلا ةقيقحب لمعلا ىلع يعي فيلكتلا يف نأ امل :ببسلا ىلع ۲۲١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .دهاشلا ىلإ فيضأ

 ولخي ال مونلا نأل ؛اهضافتنال ببس هنأل ؛ةراهطلا ضافتنال :ثدحلا َماقم ميقأ .ةلعلا رابتعا طقس اذلف ؛جرحلا نم

 ىلع هلامتشال مونلاو ندعم مونل ةلاح ي تدا :دوحو ىلع ج هلطإلاو ةعيدشلا ةلعلاو «ةداع ءيش جورخ نع

 نأ مهوتي ام دري الف «ثدحلا ماقم ميقأف «مونلاب ادا هدوجو نزكيفاتدنلا ورح ىلإ عاد لصافملا ءاحرتسا

 جورح ةقيقح ماقم مونلا سفن ماقأ عراشلا نأل ؛كوكشم ةساجنلا جورحخ مونلا يقو نيقيب اتباث ناك عوضولا

 "يشاوحلا ضعب' قاذك ةساجنلا

 موصك اعبط الو اسح الو اعرش ال ءطولا نم عنام كانه سيلو ةأرماب جوزلا الح اذإ يِإ لإ ةولخلا كلدكو

 ةماقإ اهنطو هنأك (اعرشو اعبط ءطو عنام وه) ضيحو (اسح ءطو عنام وه) ضرمو (ًاعرش ءطو عنام وه)
 (اههريغو ةدعلاو رهملا بوجو وه) مكحلا راديو ءطولا ةقيقح رابتعا طقس اذلو ء«عءطولا ماقم ةحيحصلا ةولخل ا

 نأب ءطو امهنيب ناك ام هنأ نقيت نإو ةدعلا مزليو لماكلا رهملا بجيف «(عنام دجوي مل نأب) ةولخلا ةحص ىلع

 رابخألاو طولا ماقم تميقأ ةيعرشلاو ةيسحلا عناوملا نع ةيلاخلا يأ ج! ةحيحبفلا ةا: كعب اب تناك

 ىلع عالطإلا رذعتل :ةقشملا ماقم .اهاندروأل ماقملا قيض نم انعنمي ام ال ول فلتخم قيرط نم ةريثك هيف راثآلاو

 .هيف سانلا لاوحأ توافتي نطبم رمأ األ ؛ةقشملا ةقيقح



 رادقم هب دصقي هنكلم فارطأ ف فاط ول ناطلسلا نأ يج :رْفَّسلا سفن ىلع مکا

 .رصقلاو راطفإلا ف ةصحرلا هل ناك ءرفسلا

 سپ تسي انو E ايم س نيميلا# اذا ابيت بسلا ريغ ىس كقو
 آلت

 ناف EY ب کو نا نيعبلاو «ببسملا دوحو فاني ال ببسلا نإف «ةقيقحلا يف

 .نيميلا يهتني هبو ثنحلاب بحت اغإ ةرافكلا
 ع ت ١ ي 7 1 .

 ف بسا نيل 4 ءازاجم اببس ىمَسي قاتعلاو قالطلاك طرشلاب مكحلا قيلعت كللكو

 ظ OT TTT ثب اغإ مكحلا نأل ؛ ةقيتلا

 نينس فاط ول هنأل ؛رفسلا رادقم دصقب ديق امنإو ءاهلايلو مايأ ةثالث ريس وهو رفسلا رادقم :خلإ رادقم هب دصقي
 YA ا دس دمر نكت مل اهيلايلو مايأ ةثالث ةريسم هب دصقي مو

 مكحلا للي اعط دکب اع چلا نأ ءس هألزآ تسلا ةركذ اه ىلع ورب سقت باوج < :خلإ ىّمسُي دقو

 لب ءاهيلإ لصومم. سيل هنأ عم نيميلا ةرافك :لاقي امك هيلإ فاضي اذهلو ةرافكلا ببس نيميلاو يلا اق

 فاني ربلاو «هل تعرشو ربلل دقعنا نيميلاو «ثنحلاب الإ بحت ال ةرافكلا نأل ؛ةرافكلا بوحو ياني نيميلا
 يف ىلا ةمزالملا مدعي الإو موزلملل فانم مزاللا قانمو «ةرافكلا مزال ثنحلاو «ثنحلل انام: نيسيلا ناف ىكنللا

 فانم هنأ عم قاتعلاو قالطلل ايس ىمسي قاتعلاو قالطلا قيلعت كلذكو «نيعيشلا نيب ةلاكفنالا مدغ نع ةرابغ
 ناك و «قالطلا نع ارج رادلا لوحد نع اهعانتما هنم دوصقملا «قلاط تنأف رادلا تلحد نإ :هلوق نأل ؛اممل

 الإ تبثي ال ءازجلا نأل ؛ءازحلا نع كفني ال :يأ ءازجلل مزال وهو طرشلا دوجول اعنام قيلعتلا :نأ .قوعبلا

 عفت را ا بجو فاالخب لعف اذإ هنآ سيلا يهتني هبو :هلوق نيعمو .موزلملل فانم مزالل يقانملاو طرشلاب

 «دحاو نيمي ال نامت اهنأل ؛"املك" ةملك يف الإ قالطلا عقي الو ءثنحي ال ىرخأ ةرم كلذ لعف ول اذلو «نيميلا

 بلا سو امت اس يعصي واو «ةرافكلا مزلو فلاح نأب هيل نو أ کا ايس ےک ا يدا

 . لوضفلا' يف اذك ها مح رصعأ ينارأ# :ةياكك ىلاعت هلوق ف ارمخ

 نأ لمي انفذل هديلإ لوؤي انهار ابتعاب اببس تیم انو اعا هرجو مسالا مفك قاف | نيميلا يهتني هبو

 .ثنحلا دحو نأب ةرافكلا ىلإ لوؤي



 .امهنيب قانتلا دوجو عم اببس نوكي الف

 :ةيعرشلا ماكحألا یاسا يف لصف

 ةمالع نم ٌدبالف اّنع بيغ بوجولا نأل كلذو ؛امبابسأب قلعت ةّيعرشلا ٌماكحألا
 .بابسألا ىلإ ماكحألا فيضأ رابتعالا اذجو ,مكحلا بوحو اه دبعلا فرعي

 لوخد لبق ُهّحوتي ال ةالصلا ءادأب باطخلا نأ ليلدب "تقولا' ةالصلا ب وجو بيف

 «تقولا لوخغد كعب هحوتي اعإو «تقولا

 بوحو ةرورض هعم اهتعماجو لولعملا دوجول ةيضتقم ةلعلا نوكي نأ ةيلعلا ةقالع نأش نم نأل :اببس نوكي الف
 لولعملل فانم دعملا نأ مهوتي الو ءامدع ال ًادوجو لولعملاب صاصتا ةلعلل نأو «بحوملاو لولعملاو ةلعلا ةعماجب
 ."لوصحلا" يف اذك ربدتف ةيمكحلا ال ةيلوصألا ةلعلا يف مالكلا نأل ؛هدوحججو دنع هلاوزو هعفر بجي

 ةددحتملا هتاقلعت نكل «ع رشلاب انل ًامولعم ناك نإو هباجيإو ىلاعت هباجيإب وه امإ بوحولا نأل ؛كلذو :خإ ٌقّلعتت
 مسارم نم انهه دبالف بلطلا قلعت تقو :يأ يف انل ملعي ال هنإف ءاهنع ةيفاخ ةنمزألا تامارصناب بلطلا ءاحنا يف

 اهيلع انل ةفقومو هنمو «همعن ددجتل افورظ تناك امل تاقوألاف «تابلطلا ءاحنا صوصخ ىلع تارامأو ملاعمو

 ءاحنا نايبل فنصملا ضرعتف ؛مايصلاو ةالصلا يف امك اهيوجول ًاللعو ابابسأ ماكحألا ةماع يف تربتعا اهل ةفرعم
 تارامأ نعم. انهه بابسألا نأ ملع اذهو «سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةتباثلا ةيعرشلا ماكحألاو بابسألا

 ةفصلا وهو مدقلا باجيإلا وه بوحولا سفنل يقيقحلا ببسلاف «تارثؤم عع ال ماكحألا نع ةفشاك تافرعمو
 نم بلطلا قلعت وه ءادألا بوجول يقيقحلا ببسلاو «تاقوألاك ةرهاظلا بابسألا هبانم بانو «ىلاعت هل ةيقيقحلا
 ."لوصحلا" يف اذك ةثداحلا ةيظفللا رمألا ةغيص يرهاظلا هببسو «ع راشلا

 مل ولف «نوكي م ملعي ال ةليللا يف وأ مويلا يف الغم ةالصلا ىلاعت هباجيإو «ىلاعت هللا باجيإب :بوجولا نأل كلذو
 عرشلا يف ببسلا نأل ؛للعلا بابسألاب انهه دارملا مث دابعلا ىلع اهتفرعم قشي اه تعضو يتلا بابسألا نكت

 .معأ هنأل يسوم نكل هل ًابجوم ال بولطملا ةفرعمل اقيرط نوكي امع ةرابع

 وه ماللا يف لصألاو هللا قس ىلإ سلا كولذل ةالّصلا مقأ# :ىلاعت هلوقب ريشأ هيلإو :تقولا لوخد لبق
 ؛نانرضي الف «ةيآلا 4(َنوُحِبْصُت َنيحَو َنوُسْمُت نيح هللا َناَحْبْسَفظ :هلوق ىلإ ارظن تقولا ىلع لمح ولو «ليلعتلل
 - لول انهو «شورظلا نم لسألا ف دلأو :ئرهاظلا ببسلا هنأ ادققتس ام ىلع ءابي ليلعتلا ياني ال تيقوتلا نأل



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف i 1 0 يف عبارلا ثحبلا

 نأ نيبتف «تقولا و د الإ انهه دبع 59 دوجوم الو 00 عيلان
 ةداضلا لف

 باطنملا هلوانتي ال نم ىلع تنبات بوج ولا نألو «تقولا ل معدي ۽ تشي بوج ولا

 .تقولا لوحدب اتباث ناكف تقولا لبق بوحو الو ءهيلع ىمغملاو مئانلاك

 «بوحولل ْبّبس لوألا ءزجلا نأ َرَهظ اذهيو

 هنأ ىلع ءانب باطخلا هجوت وهو ببسلا امنإو «فرعم وه امنإ تقولا نأ ىلإ ريشي اضيأ كني فنضملا نم =

 مكنأ رضي الف «ةرامالإو فرعملا نعم. هنكل اببس هنوك ىلع لد نارودلاف «تقولا لوحد لبق باطخلا هجوتي ال

 يشاوحلا لوصح ' يف يلهبتسلا نسح دمحم انالوم لاق اذك ةيدرطلا للعلاب متلق فيك

 «باطخلا ةدئاف امف «تقولا وهو تسلا اتباث بوح ولا سفن ناک امل هنأ :وهو «لاوس با وحجب ا باطخلا و

 سفن نع لصفني وهو ءءادألا بوجو لبق يأ :هلبق ."ندعملا" يف اذك خلإ تبثم باطخلاو :هلوقب باحأف

 إف عرمألا ريغ بيسلاو «تقولا وهو تيسلاب تبان بوح ولا سفن و ءمألاب تبث باطخلا نأب ؛بوح ولا

 تقولا وهو بوجولا ببس فرعيو «ببسلا كلذ دعب هجوتي رمألاب باطخلاو «بوحولا سفن هب تبثي ببسلا
 . ندعملا' ف اذك ءادألا بوجو لبق يأ هلبق

 نأ 525 5 "وا :انل وقك ةيلاطملا دنع امه ٌوادأ بجي ۾ «حاکنلاب و عيبلاب نمثلا بح ةنإف :خإ عيبملا 7 ذأ

 يأ بوح ولا نأ ؛تقولا دعب هح وتملا باطخل اب ءادألا بوح ۾ ىلع اقباس تق ولا يأ ببسلاب تشي هيروجولا

 دئاز ريغ ؛هيلع ىمغملاو مئانلاك باطخلا مهاف ريغ هنوكل باطخلا هلوانتي ال نم قح يق تباث ةالصلا بوحو

 ب وجب ولا نأ انفرعف «تئافلا نع الدب الإ بجي ال ءاضقلاو ةفافالاو ةامتنالا كعب ءاضقلاب رمأ يح ةليلو موي ىلع

 ."لوصفلا" يف اذك ءادألا هيلع بجي ال هنأ امل ؛ءاضقلا اهيلع بجي ال ضئاحلا نأ ىرت الأ ءامهقح يف تباث

 يف ريشأ هيلإ و «همهفب الإ هحج هت الو هيناطخا مهفل نيا ريغ ةلاخا هلم ي اما دیک یار مئانلاك

 عقر : ةشئاع ثيدح قو ةيالا , نولوقت ام اوملعت يت ف راكس شا ۹ هل اصلا اوب رمت y :یٰلاعت هلوق

 نأ هنم ملعف "قيفي وأ لقعي يح نونجا عو ؛ «ربکی بح يبصل | نعو «ظقيتسي يح مئانلا نع :ةنالب نع ملقلا

 . لوضحلا" ف اذك باطلا هحج وت ۾ مدعل ؛باطخلا ىلإ هتفاضإ نك الو تسلا ىلإ فاضم امهقح ف بوجولا

 يضم دعب الإ بوجولا تبثي ال كلذك ناك ول ذإ ؛تقولا لك ىلع بوحولا فقوتي الف :لإ لوألا ءرجلا

 ."لوصفلا" قاذك ت اق «ببسلا ىلع ببسملا مدقت موزلل تقولا يف ةالصلا نايتإ حصي الف «تقولا



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف فرخ < سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 نالی ا اولا ردا ھا وت لا رامن :ناقيرط كلذ دعب مث

 «كذئنيح بارت ولا ررقتیف «تقولا رح آل يهتني نأ کا عبارلاو ثلاثلا ىلإ م 5 لوألا

 تقولا رحآ ىلإ
 .ءزجا كلذ ةفص ربتعيو ,ءزجلا كلذ يف دبعلا لاح رّبعيو

 تقولا ءازجأ نم رحآلا عر شلو ددع
 ي جلا كلذ يف اغلا ل ا 2 ايو

 0 لس ا
 تب و

 ایف تنير سولي تکو ب

 .تقولا رخآ يف ةيلهألا ثودح روص عيمج اذه ىلعو

 هلو تقولا ءازجأ يقاب نوكي فيك ملعي نأ دبال بوحولل ببس لوألا ءزجلا نأ تبثي نأ دعب يأ :كلذ دعب مث

 ءزدلجا ىلإ هنم ةيببسلا تلقتنا «ينباثلا ءزجلا يف دؤي مل نإ مث يأ :لإ ثلاثلا ىلإ مث .باتكلا يف نيب امك ناقيرط

 ىلإ ءزج نم ةيببسلا لقتنت اذك و «ثلاثلا يلي يذلا عبارلا ءزجلا ىلإ نم تلقتنا ثلاثلا ءزجلا يف دؤي مل نإو «ثلاثلا

 ۲٠١[ ص :يشاوحلا ةدمع] .خلإ يهتني نأ ىلإ ءزح

 تبجو الماك ناك نإف ءاناصقنو الامك بوجولا سفنب ةالصلل بجوملا كلذ لاح ربتعي يأ :لإ ءزجلا كلذ

 تیوب اا مک قيدأ راق ضن ھو رکو طك ق لإ فام تسرق ده اک

 ءادألا سقي ال نأ يرورشلا نأل اشيا تحس ةلئا# تيدأ ولف ةسقان:تبحو اسقان تاك ناار تنسق الا
 ىلع لمتشم وهو تقولا عومجمب ابوجو ببس نأل ؛تقولا دعب هاضق يأ رصعلا ىدأ اذإ امك بوحولا و

 ةو نع لماك اضيأ وهف : الماك اصقان نكي مل نإو هجو نم صقان صقانلاو لماكلا عومجمو ءاضيأ صقانلا

 هؤاضق حصي ال اذلو «هتاواسمو بوحولا قراف ءادألا براق اذهو «ةححار هيف لامكلا ةهحل هئازجأ رثكأ رابتعاب

 قدا ا لي انآ لباك هو نم برسا أل ةويلقلاو هيورقلاو عولطلا تاقوأك صقانلا تقولا يف

 ."لوصحلا" يف اذك صقنلا ضحتمملا صقانلا هب يدؤي الف لكلا مكح رثكأللو

 «يقيقحلا لوألا وهو هنم رحآ ءرجب قوبسم ريغ هئازحأ رئاس ىلع مدقم لوأ ءزح يف يأ :2! تقولا لوأ يف

 ءيفاضإلا لوألا وهو طاسوألا نم ناك الإو ءهئازجأ ضعب ىلع وأ ؛هئازجأ نم ريخألا ىلع مدقم لوأ ءزج ين وأ
 ."لوصفلا" يف اذك قبسي امت مالكلا لحم ىلإ رظنلاب يناثلاو ءظفللا ىلإ رظنلاب ىلوأ لوألاو ؛لوألا نم معأ وهو



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف ۳۸ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 تف ن اغا را ايعوتسم وچ وأ نقلا وأ نضج تدي ناب :سكعلا ىلعو

 .ةالصلا هنع تطقس ءزجلا

 لوأ ف اميقم ناك ولو ءاعبرأ يلصي هرحآ يف اميقم تقولا لوأ يف ارقا ناک ولو

 .نک ر نصي هريخآ ن ارئاسم تقول

 الف ءةلماك ةفيظولا ِترّرَقت الماك ناك نإ ءزحلا كلذ نأ ءزحلا كلذ ةفص رابتعا نايبو
 كاماك بنجاولا تنش تقولا نس رخخألا

 .ةهوركملا تاقوألا يف اهئادأب ةدّهعلا نع جرخب

 ال دتمملا ريغو بعوتسملا ريغ نأ لحأل ؛دادتمالاو باعيتسالاب ءامغإلاو نونجلا ديق :2! ٌبعوتسم نونج وأ

 ةيشاح | .ةليلو موي ىلع ديزي ام :دادتمالاو باعيتسالاب دارملاو [؟١7 ص :يشاوحلا ةدمع] .ةالضلا هب ظقست

 روذنملا موصلاك :ناصقنلا ةفصب ئذأتي ال اماک بح و ام نأل ج جرخ الف Yor] نص :يودنلا مركأ خيشلا

 تبجو اهل ىدا ال ياقإلاب هج بكر ف الزان اهأرقااذإ ةدجسلاكو :«قيرظتلاو رحنلا مايأ ق ىداتي ال ىلظلا

 .ليق اذك ةصقان ىدأتت الف ةلماك

 برغت نأ لبق ةعكر كردأ نم" :هعفر هد ةريره يبأ نع ناخيشلا هاور ام هضراعيو :تاقوألا يف اهئادأب

 :اهنم نيععملا ةرتاوتم ةريثك ثيداحأ هضراع ثيدحلا اذه نأب رع ةيفنحلا هنع باجأو «"رصعلا كردأ دقف سمشلا

 دعب ةالص الو «سمشلا علطت نح حبصلا دعب ةالص ال" :هعفر بك يردخلا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ام

 ‹نهيف يلصن نأ اناهني ناك" :هعفر باو رماع نب ةبقع نع ملسم هاور ام :اهنمو «'سمشلا بيغت يح رصعلا

 نيحو «سمشلا لوزت ىح ةريهظلا مئاق موقت نيحو «عفترت ىح ةغزاب سمشلا علطت نيح اناتوم نهيف ربقن نأو

 ححر دق سايقلاو «سايقلا ىلإ ريصملا وه لوصألا يف تبث امك ذقتيح بحاولاف اضراعت اذإف «"سمشلا فيضتت
 "ةياقولا حرش"و "ةيادهلا" يف اذكه طمنلا اذهبي انملعف ءرجفلا يف داسفلا ثيدحو «رصعلا يف ةحصلا ثيدح

 «"راثآلا ناعم حرش" يف هبأدو هنأش وه امك ةيارد ماقملا ققحو مالكلا هيف لاطأ دق يواحطلا مث ,"اهيشاوح"و

 قايس يف ةركنلاو فيك عمسي الف صصخم الب وه :انلق «ضئارفلاب ال لفاونلاب يهنلا ثيداحأ ةيعفاشلا صحو

 ةيادب نع يهنلا وه يهنلاب دوصقلملا نآل :؛نييدحلا نيده نيب ضراعت ال :ليق امو 50 مومعلا ديفت يفنلا

 -هيلإ انرص امنإ سايقلا نأل ؛هيفسل مالك اذه :انلق «صنلا ءازإب دساف سايقلاو «مامتإلا ةحص ثيدحلا فو «ةالصلا



 عولطب ًادساف تقولا ريصي امثإو ٌلماك رجفلا يف تقول ٌربخآ نإ :لاقي اميف :هلاثمو
 علط اذإف «لامكلا فصوب ُبحاولا ررقتيف «تقولا جورخ دعب كلذو «سمشل

 سمشلا + ولط

 ناصقنلا فصوب الإ ةالصلا ُمامتإ هنكمي ال هنأل ؛ضرفلا لطب ةالصلا ءانثأ ف ُسمشلا
 سمشلا ع ولط نيح (

 سمشلا رارمحا تقو تقولا َرخآ نإف ءرصعلا ةالص يف امك ًاصقان ءزحلا كلذ ناك ولو

 هدنع E لوقلا بجو اذهلو ءناصقنلا ةفصب ةفيظولا تررقتف دساف هدنع تقولاو
 فلا رارتا

 ١ زاوجن يأ

 تقول داسف عم

 ةيادب "ال" ظفل ال ءءاقبلاو ءادتبالل لماش وهو خلإ "ةالص ال" ثيدحلا ظفل نأل ؛رهاظ وهو ضراعتلا دعب =

 وه رابخألا يف دراولا نأ «يل حنم ام وه امنإ انهه دراولاو ءاهيلإ ىغصي ال ةيهاو رومأ اهلك هذه :تلق «ةالصلل
 نأ :قبس امك ةيفنحلا لوصأ يف ررقتملا نم نإو داسفلا اهيفني اهنإو ءةحصلا يفنت ال ةمرحلاو «ةمرحلا هاضتقمو يهنلا

 موي موصب هولثمو ةحصلاو ةيعورشملل ةدكؤم وه لب اهنيعل ال اهريغب حبقلا ىلع لومحم ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا
 ."لوصحلا" يف اذك ربدتف داسفلا ال مثإلا الإ مرلي الف «هوركملا تقولا يق ةالصلاو رحنلا

 ةقيعب تدان الا الماك عت امو هةعاركلاب فسم رغ مقا تقو رع نأل س لاثكلا:لامكلا كيمو

 انهو ءهفرظ وهو (تقولا وهؤ) هيف قدي ام صقن رابتعاب ءادألا صقن نأل :خإ فصوب الإ .ليق انك ناصقتلا
 هو نيس لايك ماك اخو ناك تادألا ده دسف كفرا مانصألا ةدبع تاقوأ نم هوركم صقان تقولا

 نم ال ريسي داسف اذهو «طورشملا دسفيف ءطرش يهو ةيفرظلا دسف نكل ببسلا دجو نإو اضيأ ءادألاب لصتملا ءزجلا

 «ةرورضللو «هبوجو صقنل رصعلا يف لمتحيو «داسفلا نم وحنلا اذه ربتعيف يوقلا طرشلا ةهج نم الو ببسلا ةهج

 ."لوصحلا" يف اذك لمأتف تقولا كلذ يف اهريغو قاوسألا يف شئاعملا لامعأ موجه مومعب ىولبلا مومعو
 بجي هنإف ءرارمحالا تقو يف فنأتسا رصعلا ةالض يف امك ًاصقان ءزجلا كلذ ناك ول يأ :رصعلا ةالص يف امك
 ؛فورعملا ثيدحلا يف ءاج امك ناطيشلا ىلإ اسا هنوكل ؛صقان دساف ءاذألاب لصتملا ءزجلا وهو هببس نأل ؛اصقان

 ةفصب ىوأتيف هببس توبث بسح ىلع تبثي امنإ ببسملا نأل ؛ناصقنلا ةفصب بحاولا تبثي :يأ ةفيظولا تررقتف

 . لوصفلا' يف اذك تقولا داسف عم هوركملا تقولا يف تقولا رصع زاوجب لوقلا بجو اذهلو «ناصقنلا



 ةيعرشلا ماكحألا بابسأ يف لصف 4٠" سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 نإف لالا قرط ىلع لآ ايس تقاولا مازا نم ءزج لك لعجي نأ | :يانلا قيرطلاو
 ةيبيسلا نابتعا نم

 نإف ءبجاولا فعاضت اذه ىلع مزلي الو .عرشلاب ةتباثلا ةيببسلا لاطباي لوق هب لوقلا

 ةرثكو «للعلا فُداَرَت باب نم اذه ناكف ؛لوألا ءزجلا هنأ ام َنيَع تبثأ اهنإ ىاثلا ءزجلا

 امرا باب يف دوهشلا

 .هيلإ موصلا ةفاضإو رهشلا دوهش دنع باطخلا هجوتل رهشلا ُدوهش موصلا بوجو ُبّبسو

 تاك هتغ.ةيببسلا لاقتلاب : لف اقإفا:بفوحولا' سهن دافأ اغرق ايس رام اة لوألا رطل قأي :±! ةّيببسلا لاطباب

 اذهو «رحآ لحم يف اقوبث دعب لحم يف هتفص توبث لوألا 5 لاق نمم رذعلاو ءزوجي ال اذهو «ةلطاب هتيببس

 لاكشإ عفد :+ ! مرلي الو . لوصفلا" يف اذك زاجلا ليبس ىلع الاقتنا نهسيف لاقتالا تشب هک لاشتاب' نمل

 بحاو ءزج لكل نوكي نأ يغبني اببس تقولا ءازجأ نم ءزج لك ناك ول هنأ :وهو قيرطلا اذه ىلع دري
 فعاضت :هنم مرلي الق ؛دحاو بحاؤلاو ةددعتم بابسألا ناب باجأف «كلذك سيلو تابجاولا فعاضقف

 . ندعملا" يف اذك لوألا ,ءرخلا تبقي ال نيح تبث اغ يناثلا ءزجلا نإف «تابحاولا

 نأ رهتشا ام ىلع ءانب للعلا ددعتو لولعملا ةدحو عانتما نم ىءارتي ام عفد ىلإ ةراشإ اذه :2! دوهشلا ةرثكو

 بقاعتلا هجو ىلع وأ ؛عامتجالا ليبس ىلع ناك ءاوس لاحم يصخش دحاو لولعم ىلع ةلقتسملا للعلا دراوت

 ام لثم للعلا فدارت يف امك ءاهقفلا هزوج دق اذه نأب هعفدف «قيقحتلا لهأ راتخم ىلع ةيلدبلا طغ ىلع وأ ءاعامجإ

 نع هلثم يور امكو ءامهنم لك ىلإ مكحلا فاضي «فعرو لاب اذإ امك دحاو مكح ىلع للع ةدع تعمتجا اذإ

 يف امك و «لاحم ضقتنملا ضقنو لوبلا بقعي هنأ عم ءوضولل اضقان يدولا نوك يعمق اولاق امك و ج دمحم

 لاله ةيؤرك دحاو دهاش هيف يفكي اميف دحاو لك ىلإ وأ مهنم نينثا لك ىلإ مكحلا فاضيف دوهشلا ةرثك

 يف اذك ةيآ لك ىلإ وأ ءار لك ىلإ ضرفلا .ءاذأ وأ يبغا بوح وب »7 فاضي ةليوط ةأرقكو «ناضمر

 ٠ لف وشل كتم نهض مف > :ىلاعت لاق :رهشلا دوهش ."لوضحلا"

 اببس' هيلإ :فاضملا نوكيا نأ ءىشلا ةفاضإ يف لصألا نآل ؛ذاضمز رهش مو: :لاقي لإ موصلا ةفاضإو

 بسلا! نب ضاضتتالا لامكو لامكلا تباث لك يف لضألاو :ضاضختالل دارا أل ودب ااو فاشل
 ىلإ فورظملا ةبسن ال هب هنود ؛يبسملا ىلإ مكحلا ةبسن بسنلا متأو ةبسن ةفاضإلا نألو هب هتوبثل ببسملاو

 ."لوصفلا"و "ندعملا" يف اذك فرظلاب فورظملا توب مدعل ؛فرظلا



 ةيعرشلا اكحألا بابسأ يف لصف ۲٤١ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .ءادألا باب يف ليجعتلا زاج ببسلا

 .رمعلا يف ةفيظولا راركت مدعو «تببلا ىلإ هتفاضإل "تيبلا" جحلا بوجو بسمو

 بلا و ةجح نع كلذ بوني ةعاطتسالا دوحو لبق جح ول اذه ىلعو

 .ببسلا مدعل باصنلا دوجو لبق ةاكزلا ءادأ َقّراف هبو

 .هيلع يليو هنٴومَي سار رطفلا ةقلص بوجو ُبّبسو

 ىلع لاملا ءامنتسا نم نكمتي هب نأل ؛لوحلا نالوحتب اک وا راسلاپ ايقرقح او يا :لإ باصنلا كلم

 ارركم بحت ةاكزلا نأ نم جحلاو ةاكزلا نيب قرفلا رهظ اذمبو «ةعبرألا لوصفلا ىلع لمتشي لوحلا نأل ؛لامكلا
 وهو ةقيقح ال ًالصأ رركتي ال ثيبلاو ءامكح رركتي ءامتلا رابتعاب دحاولا باصنلا نأل ؛جحلا نود لوحلا نالوحب
 دقنلاك لامل نم سنج لك ءامنتسال ةلماك ةدم يهو رمتسم دحاو رمأ تيبلا ةمرح نأل ؛اريدقت الو ءرهاظ

 5 لاملا ناك امنإو ءامنتسالا يف ريصقتلا وأ «ءامنلا ةقيقح ىلع عالطإلا مدعل ءامنلا ماقم ميقأف ءامهريغو مئاسلاو

 ."لوصفلا" يف اذك مهفاف بع رثكلا لالا وهو باصنلا دوجو ناكف «لاملا ةاكز :لاقي هيلإ فاضم األ ؛ةاكزلل

 دوجو دعب ببسملا دوجول ؛لوحلا نالوح لبق ةاكزلا يدؤي نأ زاج اباصن كلم اذإ نعي :لإ ليجعتلا زاج
 ضرف دق هللا نإ" :# يببلا لوقب كلذ تبث دقو «ةرم رمعلا يف ضرف جحلا نأل :ةفيظولا راركت مدعو .ببسلا
 نوكي نأ نكميو قبس دق ام هيف [۲۹۹ ص :قاشلا] .راركتلا يضتقي ال قلطملا رمألا نألو EY جحلا مكيلع

 ىلعو ءاببس ال هبوجو طئارش نم امهالك ةعاطتسالاو تيبلا دعب ةيدوبعلا ثيح نم دبعلا دوجو وه :هبوجو ببس

 نوكي نأ مزلي هنأ هيفف تيبلا وه ببسلا ناك ول امأ ؛ةيدوبعلا ثيح نم دبعلا ةدحول ةفيظولا راركت مزلي ال اضيأ انه
 هل روصتي الو ضعبلا ءادأب هبجوم ءادأو «ببسلا ةدحول تيملا ىلع ةالصلاك ضعبلا ءادأب ىدأتي ةيافك ضرف جحلا

 ."لوصحلا" قاذق ةغانبملا نم دعي ناب الإ هرم هجو

 هنأ ملعا :ليجعتلا زوجي .هتنؤم مكيلع تبجو نمع ةنؤملا هذه اولمحت يأ "هنونومت نمع اودأ" :##ع هلوقل :هنوُمَي

 يف هي يبلا لأس هد سابعلا نأ هح ىلع ثيدح يف لوحلا مامت لبق (ةاكزلا يأ) ةقدصلا ليجعت زاوح درو دق

 = قازرلا دبع و دمحأو يمرادلا هجرحأو «يئاسنلا الإ ةعبرألا هاور «كلذ يف هل صحرف لحت نأ لبق هتقدص ليجعت



 سس لا بچو صز

 ا ةيمان تناكف «ةعارزلل ا يضار الا جارا باوك يبيض

 هيلع يحبو نم قلع وضولا بو افر رسولا نع ةالصلا ءوضولا بوجو بيسو
 املعلا روهمج بيهذ هيلإ و

 تقلا هو م سلا لاقرب كح كاس ل نم ىلع يضر الو الرمل
 ا قالة كان دمع هی ملا ی اعا ووو

 .ةبانحلاو سافنلاو ضيحلا لّْسْعلا بوجو بّبسو
 :عناوملا يف ل اصف

 : ماسقأ ةعبرأ و عناوملا : : ديز قبأ سان يضاقلا لاق

 ليجعت يف هعفر رخآ هجوب بد يلع نع يورو «لسرم :اولاقو ريس دلل و مكاحلاو =

 يشاوحلا لوصف" ق الك لطفا ا ليس

 ول يح جراخلا يأ :عيّرلا ةقيقحب .ضرألا رشع :لاقي ضرألا ىلإ فاضي رشعلا نأل :ةيمانلا يضارألا
 نأل ؛حيحص ريغ اذهو :ثّدحلا ."ندعملا" يف اذك ةحلاص تناك نإو رشعلا بجي ال ةيرشعلا ضرألا كلاملا لطع

 ال اهل اعفارو اليزم نوكي امو ءا عفارو ةراهطلل ليزم ثدحلاو ؛ءيشلا كلذ ىلإ ايضفم نوكي ام ءيشلا ببس

 هنإف «ع ونمم وهف ثدحلا رركتب رركتي بوجولا نإ :اولاق امو ءاهل اًببس ثدحلا نوكي فيكف «هيلإ ايضفم نوكي

 ةالص ىلإ مايقلا دري ملام ءوضولا بجي ال ةالصلا دعب ثدحلا دجو ول هنأ ىرت الأ «ةالصلا ةدارإ رركتب رركتي

 رركتب ءوضولا بوحو نأ رهظف «ىرحأ ةالص ىلإ مايقلا درب ل نإو كلذ بوجول اببس ثدحلا ناك ولو «ىرخأ
 .هريغو "ندعملا" يف اذك مهفاف ثدحلا رركتب ال ةالصلا ةدارإ

 عنمي هنإف مكحلا ضيقن فرعملا طبضنملا رهاظلا يدوجولا فصولا وه نييلوصألا دنع عناملا نأ ملعا :عناوملا

 = اهنم ةعبرألا :ةسمخ + عناوم نأ :بتكلا ضعب يف روكذملاو :ةعبرأ ”1١[ ص :يقاشلا] .ببسلا دوجو عم مكحلا



 زاوملا يف لصف | 4 | سايقلا يف عب

 عنامو -4 مكحلا ءادتبا عَن ٌعنامو -1 اهمامت عنمب عنامو -۲ ةلعلا داقعنا عَن ٌعنام ١-

 .هماود عن
 ا

 .مكحلا ةدافإل ةلع فرصتلا داقعنا عنمي ةيلحما مدع نإف «مدلاو «ةتيملاو رحل ا ٌميِب :لوألا ريظن

 دوجو لبق ةلع فرصتلا داقعنا عنمب قيلعتلا نإف ءاندنع تاقيلعتلا ٌرئاس اذه ىلعو

 .ةانرك ذ ا ىلع ظروشلا

 ا ص يق 8 ف و ا

 .ثّحي ال رادلا لوحدب هتأرما قالط قلعف «هتأرما قلطي ال فلح ول اذهو

 درو داملا نع نيدهاشلا دحأ ٌعانتماو لون ءانثأ ف باصنلا كاله :ىاثلا لاثمو

 .دقعلا رطش

 يف ركذ ام ةسمخلا «ةتس عناوملا :لاقي ال ةيؤرلا رايخك مكحلا مامت عنمب ام :سماخلاو «فنصملا اهركذ ام =

 وه فنصملا هركذ اميف عبارلا مسقلا يف لخاد اذه :لوقن انأل ؛ةلعلا ماود عنمب ام :سداسلاو «بتكلا ضعب

 ."جاهنملا" يف اذك مكحلا ءاقب مدعل :يأ مكحلا مدعل ةلعلا دوجو دعب يمئاد مكحلا ماود عنام نأل ؛رهاظلا

 عنامل اهمكح اهنع فلختي نأ الإ اهمامتب ةلعلا دجوت نأ وهو «ةلعلا مكحلا بوجو ءادتبا عنك يأ :مكحلا ءادتبا

 ناذهو لاملاب لاملا ةلدابم عيبلا نأل ؛عيبلا يلحمج اسيل اهنأ يعي كلملا وهو :مكحلا ةدافإل هلع ."ندعملا" يف اذك

 لوبقلاو باجيإلا فرصت دقعني مل عيبلل الحم انوكي مل اذإف هلحم يف دجوي امنإ ءيشلاو اممي لومتلا مدعل نيلاك. اسيل

 ."ندعملا" يف اذك امهيف ةلع

 7١05| ص :يفاشلا] .قيلعتال طرشلاب قلعم لك يف مكحلا عنتمي عناملا اذه ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو

 هنيب لاح طرشلا نأ الإ «قاتعلاو قالطلا توبثل ةلع "رح تنأ وأ قلاط تنأ" :هلوق لثم باجيإلا نإف :لإ ًةلع

 قالطلا قلعف «هتأرما قلطي ال نأ فلح ول اذهلف «ةلع دقعني ال هلع "قلاط تنأ" :هلوق فداصي مل اذإف ءلحملا نيبو

 . لوصفلا' يف اذك ةيرحلا اذك و «هلحم مدعل قالطلا دجوي مل هنأل ؛ثنحي ال رادلا لوحدب

 لاح اذإ ةلع متي امنإ هنأ الإ ءزوجي لوحلا لبق لجع ول اذهمو ةاكزلا بوحول ةلع باصنلا نأل :باصنلا كاله

 اذك ةلعلا مامت عنمي عنام لوحلا ءانثأ يف باصنلا كالهف «لوحلا لبق ةاكزلا ءادأب بلاطي ال اذهملو ؛لاملا ىلع لوحلا

 = دحوت ةداهشلا نإف «رحآلا ةداهش دعب نيدهاشلا دحأ عانتما باصنلا لثم يأ :لإ دحأ ٌغانتماو ."ندعملا" يف



 . رذعلا بحاص قح يف تقولا ءاقبو .رايخلا طرشب عيبلا :ثلاثلا لاثمو

 باب يف لامدنالاو «ةءافكلا مدعو «ةيؤرلاو «قتعلاو .غولبلا رايخ عبارا لاثمو
 اهل اوك جوزلا مدع ةلعلا مكح ماود عنمب ام وهو

 س اذه ىلع تاحارجلا

 نع ةلعلا دوق

 ."ندعملا" يف اذك ةلعلا مامت عني عنام امهدحأ عانتماف «نيدهاشلاب مكحلا بوجول ةلع متتو «نيدهاشلاب =

 هنأ الإ ؛عيبلا لحم يف ةدوحوم لوبقلاو باجيإلا يهو ةلعلا نأل ؛مكحلا ءادتبا عني عنام هنإف :رايخلا طرشب عيبلا

 ."ندعملا" يق اذك مكحلا دوجو ءادتبا عنمي عنام رايخلا طرش ناكف «رايخلا توبثل اعرش كلملا تبثي م

 هدوجو عنمي ل تقولا ءاقبو «يقبو دجو دق وهو «قباسلا ثدحلا وه هتراهط ضاقتنا ةلع نإف :ح! تفولا ءاقبو
 مكح يحارت عناملا ماد امف ءوضولا ضقن وهو مكحلا ءادتبا نع عنام وهف هيلع مكحلا بترت عنم امنإو «هؤاقب الو

 ."لوصحلا" يف اذك رص انباحصأ نم روهمجلا هب لاق دق ةلعلا صيصخت وه اذهف ءاهنع مكحلا فلخت و ةلعلا

 يف تقولا ءاقب نأ الإ ءاهوجول وأ ةراهطلا ضقنل ةلع رذعلا بحاص نم ثدحلا دوجو نإف :خلإ بحاص قح يف

 بألا ريغ اهحكنأ اذإ ةريغصللو ريغصلل :غولبلا ٌرايخ ."لوصحلا" يف اذك اهيوجول وأ ضقنلا دوجول عنام هقح
 ."لوصفلا" يف اذك خسف ءاش نإو حاكنلا ىلع ماقأ ءاش نإ رايخلا امهنم دحاو لكل ناك امهغلبف دحلاو

 رايخلا اذهف ءاهقتع دعب اهحاكن خسف رايح اه ناك اهالوم اهقتعأ اذإ ةجوزملا ةمألل قتعلا رايخ يأ :قتعلاو
 قرفو .هموزل نع عناملاو ,مكحلا ءاقب نع عناملا لمشي هماود عنمي :هلوق نأ ملعف «ةلعلا مكح موزل الإ عنك ل

 «ةيؤرلا رايخب همامتو مكحلا ءاقب نع عناملا لثمو «ماسقأ ةسمخ ىلع عناوملا لعجو امهنيب هريغو "رانملا بحاص

 .مهفاف بيعلا رايخب مكحلا موزل نع عناملاو
 اذك عيبلا ءاقبإو خسفلا نيب رايخلا هل ناك عيبلا دعب عيبملا يرتشملا فار اذإ عيبلا يف ةيؤرلا رايخو يأ :ةيؤرلاو

 مكح ماود عنمب : عنام لامدنالا نإف «لصألا اذه ىلع يف بم تاحارجلا باب يف لامدنالا ی يأ ا لامدنالاو .ليق

 قبب لو تلمدنا نإو «هنم ضتقي سفنلا لتق ىلإ ترس نإف ءاهرمأ لآم رظني هنإف الحر لحر حرح اذإ نعي د شرألا

 :فسوي يبأ دنعو «ةفينح يبأ دنع اذهو ءريزعتلا قح يف ةربتعم تيقب نإو شرألا قح يف ةربتعم ىقيي ال رثأ اه
 ."ندعملا" يف اذك عورفلا يف فرع ام ىلع ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ بجي :دمحم دنعو «لدع ةموكح بحي

 = قارعلا خئاشمو يحركلا هب لاق دقو ءاهدوجو دعب عنامل اهنع مكحلا فلخت :اهصيصخت ئعمو :لإ صيصخت زاوج



 رفا س ل

 عع عنام ١- :ءرقأ الث دنع اللف قلعلا صيصخ زارع لزق ل نم لوق ىلع أف

 .مكحلا مود ُعَنُب عنامو ينل و -5؟ ةلعلا ءادتبا

 .ةلاحال مكحلا تْبيف ةلعلا مات دنع امأو

 مامتل اعنام يناثلا قيرفلا هلعج مكحلا توبثل اعنام لوألا قيرفلا هلعج ام لك اذه ىلعو
 صيصختلاب لئاقلا يأ نييهذملا ف“ تعا يأ

 .نيقيرفلا نيب مالكلا ٌرودي لصألا اذه ىلعو «ةلعلا

 : يفيلكتلا مكحلا ماسقأ ف لصف

 .ناصقنلاو ةدايزلا لمتحي ال ثيحب هئأرّدقم عرشلا تاضورفمو «ريدقتلا وه :ةغل ٌضرفلا

 نوريثك عبت نمو مالسإإلا رخفو ءاقافتا زئاج اهصيصخت نإف :ةضوضتلل ةلغلا ىلع اسايق رهاظلا وهو «نوريثكو =

 ةبجوم ةلع تربتعا نإ ةلعلا نإف «يحالطصا ماصتخاو «يظفل عازن اذه :يلهبنسلا لضافلا لاق ءاهصيصخت اوعنم

 ةلعلا تربتعا نإو «ةبجوملا هتلع نع لولعملا فلخت عانتمال عنتم صيصختلاف «ةلعلا بناج يف عناوملا عفر ذحأو

 ةلعلا نم عازج اهمدع ذحأ ريغ نم عناوملا مدع ريدقت ىلع مكحلل ةبجومو «لولعملا دوج ول ةيعدتسم و ةيضتقم

 .همالك ىهتنا صوصنملا يف ةلعلا نعم رييغتل هجو ال ذإ ؛رهاظلا وهو زئاج صيصختلاف «ةلعلا بناج يف اربتعمو

 مدعل مكحلا ءاقتنا ةلعلا صيصخت زوجي مل نم دنع ناك امب مكحلا تبثي مل و ةلعلا تدجو اذإف :لإ مكحلا تبثيف

 دق موصلا نكر نأل ؛موصلا دسفي هنأ هقلح يف ءاملا بص اذإ :مئاصلا يف انلوق يف كلذ نايبو اهمامتب ةلعلا دوجو

 :لاق زوجي م نمو «رثألا وهو عنامل ةمث ةلعلا هذه مكح عنتما :لاق صوصخلا زاجأ نمف «يسانلا هيلع مزليو تاف

 لعفلا راصو «ةيانحلا نعم هنع طقسف ع رشلا بحاص قف بوسنم يسانلا لعف نأل ؛ةلعلا مدعل مكحلا ب ا

 اميف يناثلا قيرفلاب دارملاو :ئباثلا قيرفلا . "لوصفلا" يف اذك هنكر تاوف عم عنامل ال هنكر ءاقبل موصلا يقبف ءاوفع

 Y۸] ص :يشاوحلا ةدمعأ .هعبت نمو مالساإإلا رخخف و لثم ةلعلا صيصخت زاوج نيلئاقلا ريغ ينأي

 مامتلا عنامو «توبثلا عنام :يأ «عناملاب لوقلاو ؛ةيعرشلا ةلعلا صيصختب لوقلا ىلع ءانب يأ :لصألا اذه ىلع

 :عاونأ ةعبرأ ىلع تاريدقتلا نأ ملعا ؛هتاردقم :عرشلا تاضورفمو [ ٠١ 4 ص :يفاشلا] .ةيهقفلا ع ورفلا ع رفتت

 يردن امو :ىلاعت هللا لاق امك ناصقنلاو ةدايزلا عنمي ال ام :اهنمو ءدودحلا وهو ناصقنلاو ةدايزلا عنمب ام :اهنم
 :اهنمو .هكللي ةفينح يبأ دنع طرشلا رايح وهو ناصقنلا نود ةدايزلا عنمي وه ام :اهنمو كاد سلك اقم “ل

 .ليق اذك رفسلا ةدمك ةدايزلا نود ناصقنلا عنه ام



 .هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبث ام :عرشلا يفو

 .هب داقتعالاو هب لمعلا مورا ب
 و هدحاح رفكي يح صض رفلا

 نم وه :ليقو «هنم رايتخا الب دبعلا ىلع طقسي ام ينعي طوقّسلا وه لا

 لفنلاو فق ني اس هنوكل ؛كلذب بارا يس بارشا وهو ةخولا

 انمزلي الف «داقتعالا قح يف ًالفنو کر E يح لمعلا قخ TT راصف

 ةلّوؤملا ةيآلاك ءةهبش هيف ليلدب تّ تبث ام وهو يف يو ءامزح هب ڈاقتعال

 بتعاولا

 ءناعإلا لثم كلذو «رتاوتلاب لوقنملا كَم ةباحصلا عامجإو «ةرتاوتملا ةنسلاو «ةلوؤملا ريغلا باتكلاك :ًعطق ليلدب

 |۲۳۹ ص :يشاوحلا ةدمع] .ةيعطق لئالدب تبثت اهإف ؛جحلاو ةاكزلاو «ناضمر موصو «سمخلا تاولصلاو

 يف كب ينازاتفتلا طسب امك يظفل عازن هنأ رهاظلاو ءضرفلا نيبو هنيب قس يعفاشلا قرفي ملو :لإ بوجولاو
 بجاو جحلا :مهوقك رخآلا ىلع امهدحأ نوقلطي اضيأ ةيفنحلاو «ظفللا قالطإ يف ماصتخا وه امنإو ("حيولتلا"

 :يأ اهب رح ْتِّبَجَو اذإإ» :ىلاعت هلوق هنمو ءطوقسلا وه :بوحولاو «عضاوملا نم كلذ ريغ ىلإ ةبحاو ةاكزلاو

 ( ."لوصحلا" يف اذك ضرألا ىلع طقس

 داقتعالا مزال ريغ هنأ ثيح نمف «لفنلاو ضرفلا نيب اطقم ناك اعرش بوحجولا نإف :لإ ابرطضم هن وكل

 ننسلا لحدت الفل ؛كلذب انديق امنإو ؛هموزل يأ :تبث ام وهو ."لوصفلا" يف اذك لفنلا 8 اندنع رتولاک

 «عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم يعرش ليلدب يأ ر هيف ليلدب .ةينظلا لئالدلاب ةتباثلا تاحابملاو تابحتسملاو

 ؛ةيباتكلا صوصنلا يف صيصختلاو دييقتلاو ليوأتلاك يعطقلا يف ةهبش ضورعل ةينظلا هيف ءاج ٍنئَظ سايقلا
 ةبهشلا نكمتل وأ ءداحآلاب لوقنملاو «عامجإلا يف اذكو «ثيداحألا يف هنايسنو همهوو يوارلا بذك لامتحاكو

 اعم ةلالدلاو قيرطلا نظ نوكي دق :ئيظلا ليلدلاو ءقوكسلا عامجإلاو يداهتجالا سايقلاك هلصأو هباص يف

 باوج يف اصن ناك اذإ دحاولا ربخك ةلالدلا نود قيرطلا ئَظ نوكي دقو «صتخملاو لوؤملا دحاولا ربخك
 دحلا اذه مث ,ةصصخملاو ةلوؤملا ةيآلاك قيرطلا نود ةلالدلا نيظ نوكي دقو «هفالح لامتحا الب هيف اعطاق ةلأسملا

 ىف ةيصانلا ردقك اضيأ داحآلاب تبث اذلو ةهبش هليلد يف نأل ؛"يلمعلا ضرفلا" وهو ضرفلا يعون ندأ لمتشي

 تافالتحالا تعفتراف «تئاوفلا نيب بيترتلا بوجوك «ريثك كلذ ريغو ةالصلا يف ةريخألا ةدعقلاو «سأرلا حسم

 ."لوصحلا" يف اذك ئظلاب اهتوشب اهاثمأ يف



 ۰ سايقلا يف بارلا ثحبلا

 .انركذ ام ةمكحو .داحآلا نم حيحصلاو

 لوسر نم تناك ءاوس «نيدلا باب يف ةيضرملا ةكولسملا هقيرطلا نع ةرابع :ةنسلاو

 اوّضع يدعب نم ءافلخلا ةّنسو تنسب مكيلع" :#تلء لاق ألد ةباحصلا نم وأ يي هللا

 “. لخارتلا اهيلع

 .رذعب اهكر تي نأ الإ ءاهكرتب ةّمئاللا قحتسيو ءاهئايحاب ءرملا بلاطي أ :اهمكحو

 رتولاو ةروسلا مضو ةحتافلا نييعت :لثم كلذو 55 يبلا نم هتوبث يف ةهبش هيف ليلد هنإف :لإ حيحصلاو

 .هكرت زاوج مدعو لمعلا موزل نم ضرفلا مكح لمعلا ف يأ :خلإ ةمكحو .اهوحنو رطفلا ةقدصو ةيحضألاو

 بوح ولا تبثي دقو «هنع ةئاردلا ةهبشلا دوج ول ؛ةدحاج رفكي هاف «ملعلا ف ا ليوأتو رذع داب هك رات قيسعت و

 ..كل_ مامهلا نبا ققحملا هققح امك اهكرات ىلع راكنإلا هب لصتا اذإ ةيوبنلا ةبظاوملاب

 :هلوقب اتجرحخ لفاونلاو «دئاوزلا ننسلاو ءبحاولاو ضرفلا جرخيف «بحاولاو ضرفلا قيرط ىلع ال :ةيضرملا
 امهنم الك نإف «لفاونلاو دئاوزلا ننسلا دحلا اذه يف لحدت هنأ دري الف ءاهيلع ةبظاوملا مدعل ؛ةكولسملا ةقيرطلا

 ثيدح يف قرط ثالثب هجام نبا هاور :ىتَنسب مكيلع ."ندعملا' يف اذك نيدلا باب يف يضرم كولسم قيرط

 اذه نمو هءاضيإلاو ةغيلبلا ةظعوملا ثيذح يف اذك هنع يتذمرتلا ةجرخأو ءاعوفرم ةيراس نب ضابرعلا نع ليوط

 سانلا ضعب ملكتو .ةرحأتملا ةثالثلا ءافلخلا ةنس اموكل حيوارتلا ةينس مهريهامج لب ةمئألا نم ريثك تبثأ ثيدحلا

 . لوصحلا" يف اذك هداريإ عضوم اذه سيلو ثيدحلا اذه يف

 يق مكحلا اذه مث «:ةدكؤم ريغ ةبودنم هب ىقبت اإ :ليق ام ىلع رفسلا اذكو «مونلاو نايسنلاو ضرملاك : رعب

 ثيدحلا 2 درو ام ىلع هيلع نرمتلاو ءاهك رت لع رار دنع ةعافشلا نامرح :اضيأ اهمكح نمو عةدك ملا

 ةتباثلا :يأ ةدكوملا :يأ ىدهلا ننس يه :قلطملاب دارملاو «تابحتسملاو لفاونلا مكح اهمكحف دئاوزلا نئسلا امأو

 "لولا" يف انك انايعأ كرتلا ةرضي ألو «ع رشتلاو ةدابعلا کوا ىلع اک وأ ةقيقح ةيوبنلا ةبظاوملاب

 ,عدبلا بانتجا و ةنسلاب ذحألا يف ءاجام باب يف يدمرتلاو 7 :مقر «ةنسلا موزا باب يف دوادوبأ خخ

 نيدشارلا ءافلخلا ةنس عابتا باب 5 دحج ام نبا و «حیحص نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاق cT 1Y7 :مقر

 هم ةيراس نب ضابرعلا نع ٠١ :مقر «نييدهملا



 ريف دوصقملا وه ام ىلع ةا اهنأل بالفن ىمست ةمينغلاو «ةدايزلا نع ةرابع :لفنلاو
 ةرخألا يف باوثلا وهو

 .تابجاولاو ضئارفلا ىلع ةدايز وه امع ةرابع :عرشلا قو .داهجلا
 ةه داب نع يأ

 .ناريظن عوطتلاو لفتلاو «هكرتب بقاعُي الو هلعف ىلع ءرملا باي نأ :همكحو

 :ةصخرلاو ةميزعلا ق لصف

 .ةداكولا ةياه يف ناك اذإ دصقلا يه :ةمزعلا

 ربتعي نأ زاحف ءدوجوملاك هنأل ؛راهظلا باب يف ٌدوَع ءطّولا ىلع معلا نإ :انلق اذهلو

Sitامع اا :عرشلا قو 4 نوكي م مزعأ لاق ول اذهو «ةلالدلا مايق دنع  

 نک وعي ءاهببس ةداكو ل ةداكولا ةياغ يف ا رع تیس عادت ءاكحألا نم اَنْ
 صضوراع الہ 5

 ك قو الا هنأ مكحب ةعاطلا ضرتفم رمالا

 رمآلا يأ

 هنم بيرقلا يف قسفيو «توبثلا يعطق ناك ول رفكي دقف الإو ءراكنإلاب انورقم كرتلا نكي مل اذإ :لإ بقاعُي الو
 ال هنأ :همكحو «دبعلا اهايتإب فلكملا ماكحإلا كلس يف هلومش مدعل حابملا ركذي لو لا نا ساع تركي

 لح اذإوإ :ىلاعت هلوق يف امك هتوبنب عطق اذإ اضيأ هدحجب رفكي دقو «هکرتب الو هلعفب بقاعي الو باث

 لفنلاو ةنسلاو بحاولاو ضرفلا ةسياقم. فيرعت اهنأل ؛ ؛مارخلاو اعيرختو ايون کل ركذي ملو هڳاوداطصاف

 ."لوصحلا" قاذك

 عوطتلا اذكف ةدايزلل مسا لفنلا نأ امك هنأ الإ ءانيلع ال انل ًاعرش ادئاز امهنم لك نوك يف نالثم يأ :ناريظن
 هنأك ءطولا ىلع مزع اذإ رهاظملا نعي :لإ ىلع مزعلا نإ ."ندعملا" يف اذك عوط نع هب ىتؤي ريخ نايتإل مسا

 .هيلع ةرافكلا تبحو يح «ةحابإلا ةلاح ىلإ داع

 ال ةريغص ناك نإو هب مثأي انزلا ىلع مزعلاك لعفلا رثأ ممصملا مزاحم لا مزعلا رثأ برقي اذلو :ةلالدلا مايق دنع

 لامكل ؛هيلع موزعملا لعفلا سفن مزعلاب داري يأ :خلإ اذهو :هلوقو «خلإ ناينزت نانيعلا درو امك ةقيقحك ةريبك
 دكؤملا دصقلا يه ةميزعلا نألو يفاشلا يق اذكو . "لوصحلا' قف اذ هد وأ :لاقاهلاك ارو هي فلاصتاو هم هوز

 ١١[ ص :يقاشلا] .انيمب مزعلا راص



 ةصخرلاو ةميزعلا يف لصف 20202200148 2020-0 سايقلا يف عبارلا ثحبلا
 .بحاولاو ضرفلا نم انركذ ام ةعزعلا ماسقأو
 .ةلوهكلاو رسا نع راف ةا ااو

 :فلكللا قرتعةطساوب رسي ىلإ رّسُع نم رفآلا افرض :عرشلا يفو

 :نيعون ىلإ لووك ةبقاعلا يثو ءدابعلا ٌراذعأ يهو ءاهابسأ فالتحال ؛ةفلتخم راو
 بابسألا 5

 ءارجإ وحن كلذو «ةيانحلا باب يف وفعلا ةلزنم.ةمرحلا ءاقب عم لعفلا ةصخر :امهدحأ

 فالتإو كع يبنلا ٌبسو «هاركإلا دنع بلقلا نانئمطا عم ناسللا ىلع رفكلا ةملك

 .املظ سفنلا لتقو ؛ملسملا لام

 مث ةعزعلا هجو ىلع اعورشم لصألا نوكي نأ :رسيلا ىلإ رسعلا نم رمألا فرص عمو :خلإ رمألا فرص
 رمألا فرص اهيف نأ عم قافتالاب ةعزعلا نم سمخلا تاولصلا نأ دري الف فلكملا يف رذع ةطساوب هتيعرش طقست

 ىلع داز ام وهو لصألا نأل ؛دري ال امنإو ءةالص نيسمخب جارعملا ةليل رمأ 5 يبلا نإف ءرسي ىلإ رسع نم

 . ندعملا' يف اذك رسيلاو فيفحتلا نم هيف امل ؛ازاحم الإ ةصحر نكي ملف ءاعورشم نكي مل سمخلا
 ؛ةقيقح عرشلا يف احابم ربتعيو همكح ريغي هنأ ال جرحو رذعل حابملا ةلماعم هعم لماعي يأ :ةمرحلا ءاقب عم

 دارملاو «ةصحرلا رايتخا كرت يف مثإلاو رصإلا نم يقأيس اميف يمكحلاو يقيقحلا حابملا نيب قرفلا ةرمث رهظيو
 بجوم نع وفعلاب فنصملا هلثم امك هلعف ىلع باقعلا نم همكح بترت مدع وه حابملا ةلماعم هتلماعم ةلزنمت

 ."لوصحلا" يف اذك مارح ريغ ةحابم ةيانحلا هب نوكي ال هنإف «ةيانجلا

 دبعلا قح نأ وهو رذعل صحر نكل «نامبإلا يف ىلاعت هللا قح بوحول ةمئاق رفكلا ةمرح نإف :إ ةملك ءارجإ

 قيدصتلا نأل ؛ئعم توفي ال ىلاعت هللا قحو «حورلا قاهزب عمو ةنيبلا بيرختب ةروص لتقلا توفي هسفن يف

 قتلا اروا نيفحلا ةياعر منايا لل نسر قاب كالذو :نيناستلا رع لسألا نا ةررص تنو فز ئا
 ةرورضلل هلتق يف رذع هنكل هنامإب مدلا موصعم هنأل ؛ةيقاب هلتق ةمرح نإف :ًاملظ سفنلا لتقو ."ندعملا" يف اذك

 ملسملا لتق نأل ؛امنآ ناك هلتق نإف ؛لتقي يح ربصي لب هلتق ىلع مدقي نأ هعسي مل هنكل «صاصقلاب ذخؤي الف

 . لوصفلا' يف اذك ثالث ناعمل الإ ام هجوب حابي ال



 ليلد الب جاجتحالا يف لصف | ۲0٠ سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 يهل ًاميظعت مارسحلا نع هعاتال ارا دوكي لق نح ص ول نأ :هكحو

 اء عراشلا

 ٌرطضا ن نمف :ىلاعت هللا لاق ءهقح يف ًاحابم ريصي نأب لعفلا ةفص ٌرييغت : يناثلا عونلاو
 مارا

 رفا برشو تيل لكأ ىلع هركألا وغ كلذو متم ين

 راصو «حابملا نع هعانتماب افآ نوكي لتق نح هلوانت نع عما ول هنأ 0
 هركملا سا

 :ليلد < جاجتحالا ف لنصف

geاهنم :ع اونأ : 

 ا دا ام 1 Sa ام 4 لصف دقو :ىلاعت ةلونقب اكسل ركل , ةفينح يأ لوق وهو :هقح ىف ؤ احابم

 ءايحا رارطضإلا ةلاح لعفلاب صخري نكلو «عفترت ال ةمرحلا نإ" :هنع يور اميف تنر فسويوبأ لاقو هيل
 ا ياا 8 . ىقفاشلا بعت ر :ةجهملل

 عفر لب ةحابإلا لصأ ديفت ال ةيآلا هذه نكل يح روغ هللا ؛ نق منال فناَجَتم ريغ :همامت : :±إ طا نّمَف
 ا ب لتعم نأ يانا فيها لصأ ىب الف لل ةا م لماعي نأ ةوداسفمو بلا

 هيلإ رطضملا نوكي الف «مرح لوعفم ني :هانكما هنإف هيل هدر رظضا اف الإ وكيل هرج تكل كمت اصف دقو

 ."لوصحلا" يف اذك ربدتف هسفن لتقك نوكيو ر نوكي حابملا لوانت ىلع لتقل ا اساس ق کی ا

 37 لعفلا ريصي هنإف ااو وا نم دست ىلع كالا و اهيلإ ا اذكو :رمخلا برشو

 يق ةحابإلا يضتقي عرحتلا نم ءانثتسا هنإف كر nl BS لصف دقو :ىلاعت هلوقل
 ."ندعملا" يف اذك ةطقاس ةمرحلا تاگ «هنم نيثتسملا مكح فالح ىلع نثتسملا

 برحلا راد يف باطن اب لهجللاك هيف لهجلاب رذعيف الإو «لتق ىح لكأي ملو ةحابإلاب ملع اذإ مثأي اغإو :ًامثآ نوكي
 نع هسفنو رمخلا داسف نع هنيدو هلقعل ةنايص الإ تبث ام هتمرح نأل اذهو :هسفن لتاقك ."لوصحلا ةياغ" يف اذك

 اي - تاوفل (لقعلا يأر) ضعبلل ةنايص مقتسي مل هسفن تاوف هاركإلاب فاح اذإف «هندب ىلإ ةتيملا ثبحن يدعتل ةتيملا



 .مكحلا مدع ىلع ةلعلا مدعب لالدتسالا - ١

 ال هنأل ؛خألا ىلع قتعي ال خألاو «نيليبسلا نم جرخي م هنأل ؛ضقان ريغ ءىقلا :هلاثم

 0 .امهنيب دالر

 هنع عفر يبصلا نأل ؛ال :لاق ؟يبصلا كيرش ىلع صاصقلا بح أ :هدثلم ٌدَّمحم لسو
 بارا فق دمحم"

 ءملقلا هنع عفري مل بألا نأل ؛بألا كيرش ىلع بجي نأ بجوف :لئاّسلا لاق .ملقلا

 ام زيمتيل ليلدب سيل ام نايب يف عرش :خلإ جاجتحالا .ليق اذك ةطقاس اضزأ ةهردلا ناكف «مرحلا طقسف لكلا =

 [؟ 4 4 ص :يشاوحلا ةدمع] .ليلدب سيل امع ليلد وه
 امك حيقلاو مدلاك نيليبسلا نم جراخلا ريغب ضقنلا تبثي نأ زاوحخ صقنلا مدع ىلع لدي ال هنإف :نيليبسلا نم

 جورخ ةراهطلا ضقن يف ةرثؤملا ةلعلا نأ :هنايبو «"لئاس مد لك نم ءوضولا" :ةتفع هلوق وهو «ثيدحلاب ررقت

 .ندبلا يف سجنلا تابوطرلا نع ولخي ال ءيقلاو ءامهريغ نم وأ نيليبسلا نم ناك ءاوس ًاقلطم ةساجنلا
 نباك امهنيب ةيضعب ال يأ :خلإ ةالو ال ١5"[ ص :يفاشلا].هكلم يف لوحدلا دنع يأ :لإ قتعي ال ٌحألاو

 اه ىرخأ ةلع دوجو عنمي ال هنأل ؛دساف اذهو معلا نبا هبشأف نيوخألا نيب يأ :امهنيب ١”[ 35 ص :يقاشلا] .معلا

 . "ندعملا" يف اذك "هيلع قتع مرح محر اذ كلم نم " :#ل لاق ةمرحم ا ةبارقلاك قتعلا يف رثأ

 هذه يف هي دمحم لدتسا امل احيحص ناك ولو دساف ةلعلا مدعب لالدتسالا نأ انبهذمل دييأت اذه :إ لئسو

 يف اذك دساف ةلعلا مدعب لالدتسالا نأ ىلع مكحلا مدع ىلع ةلعلا مدعب لدتسا امل لئاسلاو «ةلعلا دوحجوب ةلأسملا

 لصاح لتقلاو «هب انومضم يبصلا لعف نكي ملف ءصاصقلاب اذخاوم نوكي الف :ُحلقلا هنع عفر .لوصألا بتك
 يصلا كيرش ىلع صاصقلل ابحوم لتقلا اذه نكي مل ءا زل اب انوه لآ اذه ضعب نكي مل املف ءامهلعفب

 ."لوصفلا" يف اذك ةلعلا ءزج ىلع مكحلا بترت مدعل

 ةلعب تباث هنإف .مكحلا مدع مزلتسي ال ةلعلا كلت صوصح مدع :لوقن انكل «يعفاشلا لاق امك :لا بجوف

 هبش ثروأف "كيبأل كلامو تنأ" :ثيدحل نبالا قح يف صاصقلاب نومضم ريغ بألا لعف نأ يهو ىرحأ
 هاور "دلولاب دلاولا داقي ال ":ثيدحلو ءلصألا يف امك هلك نع عفدناف لعفلا ءزج يف صاصقلا أردناف كلما

 ."لوصحلا" يف اذك اندنع ربتعم ثيدح وهو «مهريغو كلي دمحأو هجام نباو يذمرتلا



 1 هنأل ؛نالف تجمل :لاقي ام ةلزنمب اذه مكحلا مدع ىلع ةلعلا مدعب كّسمتلا راصف

 علا تلف تركن يس يف ةرسحم مكا ةلح لاك اذإ ةلإ يظّشلا نم. طقس
 .مكحلا مدع ىلع هئافتناب لدتسُيف مكحلل امزال

 عملا كِل

 بوصخغمب سيل هنأل ؛نومضع. سيل ةبوصغملا دلو :لاق هنأ هب دمحم نع يور ام ام لاس

 كلذو ؛لتاقب سيل هنأل ؛اوعَجَر اذإ صاصقلا دوهش ةلأسم يف دهاشلا ىلع صاصق لو
 عجج ر يذلا دهاشلا

 س بنوخول مزال 8 «بصغلا نامضل 3 بصغلا نأل

 ' لالدتسالا

 توملل لب عطسلا نم طوقسب تومي تومي نم لك سيل هنأل ؛ةهادبلاب هنالطب فرعي ام اذهو :حطسلا نم

 ةلعلا مدعب لالدتسالا اهنم :هلوق نم غ رفم ءانثتسا اذه :خلإ الإ ."لوصفلا" يف اذك ىفخي ال امك ةريثك اسا

 كوبثلل كوكي ل :يأ ةرصحنم مكحلا ةلع نوك تقو الإ تاقوألا عيمج يف ليلد الب جاجتحا مكحلا مدع ىلع

 .ليق اذك اهريغ ةلع مكحلا كلذ

 كلاملا ديو «كلاملا دي بصاغلا ليزي ثيحب ريغلا لام ىلع ديلا تابثإ نع ةرابع بصغلا نإف :بوصغمجب سيل هنأل
 نوكي ال هيف بصغلا ققحتي مل اذإف ءاملازأ بصاغلا نإ :لاقي ىح «ةبوصغملا دلو ىلع انهه ةتباث تناكام

 مدع وهو) ةلعلا مدعب لالدتسالا حصيف «ةرصحنم ةلعلا نوكتف ءبصغلا وه بصغلا نامض ةلع نأل ؛انومضم

 .ليق اذك مهفاف (نامضلا وهو) مكحلا مدع ىلع (بصغلا

 سيل هنأل ؛دهاشلا ىلع صاصق ال هنإف ءاوعجر مث هنم صتقاف لحر لتقب اودهش اذإ ام يهو :صاصقلا دوهش

 يشاوحلا ضعب يف اذك صاصقلا ىفتنا لتقلا ىفتنا اذإف «لتقلا يه صاصقلا بوحو ةلع نأل ؛لتاقب

 بصغلا نامض مزلي ال يعي صاصقلا دوجول مزال لتقلاو ءبصغلا نامضل مزال بصغلا :يأ هنايب يأ :كلذو
 ؛صاصقلل امزال لثقلاو «نامضلل امزال بصغلا ناكف «لغقلاب الإ الصأ صاصقلا مزلي الو «بضغلاب الإ الصأ
 ."ندعملا" يف اذك موزلملا ءافتنا ىلع لدي مزاللا ءافتناو

 - لك يف كلذو «لوألا نامزلا يف ًاتباث ناك هنأ ىلع ءانب لاحلا يق رمأ توبثب مكحلا وهو :لاحلا باحصتساب
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 هيلع بجي ال ةيانج هيلع نيج مث اقر دحأ هيلع ىعدا ول بسنلا لوهجم :انلق اذه ىلعو

 .ليلد الب تي الف ٌمازلإ حلا شرأ باجيإ نأل ؛ّرحلا شر
 0 ةيدلا

 مايأ ىلإ تدر ةفورعم ةداع ةأرمللو «ضيحلا يف ةرشعلا ىلع مدلا داز اذإ :انلق اذه ىلعو

 عءةضاحتسالا مدبو ؛ضيخلا مدب لصتا ةداعلا ىلع دئازلا نأل اختنا دئازلاو ءاهداع

 نكل دقفلا لاح لوأ يف دوقفملا ةايحك هتوبث دعب هلاوز يف كشلا عقو مث «هليلدب هتوبثو هبوجو فرع مكح =
 ."ندعملا" حيضوت اذه لاح لا باصحتساب لعجيف «هئاقب لاح يف هلاوز يق كشلا عقو

 دساف اذو ليلد الب اجاجتحا اندتع ناك امل لاحلا باحضتساب كسنحتلا نأ نم دري ام عفد هيف :لإ حلصيف

 هنأب "لاخلا باحصتساب" هانتبثأ امنإف هتايح انتبثأ ول انإف «هتايح توبث مدعل دوقفملا لام نم براقألا ثري نأ يغبني

 ."حرشلا" يف اذكو ءرهاظ عفدلا ريرقتو كني فنصملا لاق امك ليلد الب كسمت كلذو «هتايح رهاظلاف ًايح دقف
 ريغلا مازلإ عفدل ةجح :ةيفنحلا دنعو «عفرلاو عفدلل ةجح باحصتسالا :يعفاشلا دنعو :مازلإلا نود

 مكح تابثإو «نكي مل ام تابثإو «مازلإلاو باجيإلاو عفرلل ةجح سيلو «ناك ام ىلع ناكام ءاقبإلو

 ۲٦۷[ ص :يودنلا مركأ خيشلا ةيشاح] .ديدج
 توبثف «مازلإلا حلصي ال هب تبث امو "لاحلا باحصتساب" ةثباث ةيرحلاو «ةيرح ىلع ةنيبلا ةماقإ نم مزلم :ليلد الب

 امرلم:قوكي الو في:تبثاامو مازلإ هنإف «يناحلا ىلع رحلا شرأ باجيإل حلصي ال انهه "لاحلا باحصتساب" ةيرحلا

 77١[ ص :يفاشلا] .مازلإلل ال عفدلل ةجح باحصتسالا نأ ىلع ءانب يأ :اذه ىلعو .ليق اذك مهفاف

 نع جراح هنأ ثيح نم ةضاحتسالابو «ةرشعلا نيب ام هنأ ثيح نم يعطقلا ضيحلاب ققحتلا يأ :إ ضيحلا مدب

 هنأ لصتا :هلوق نعم نأ رهظ اذهيو «ةضاحتسالا مكح هل ضيحلا ردق نع جراخلاو ضيحلا يف امأ داتعملا رادقملا

 اذه نأب انمكح :يأ ةداعلا ضقنب انمكح ولف «نيرظنلا رابتعاب ةضاحتسالا مكحو ضيحلا مكح ذحأي نأ حلص

 ءاضيح ناك اقباس هب لصتملا وهو هلبق ام نأ ىلإ ارظن لاحلا باحصتسا ىلع ءانب ضيحلا مكح همكح دئازلا

 نم ةقباسلا هلاح ىلع ناك ام ءاقبإو «باحصتسالاب اضيأ دئازلا اذه ىلع بحسنيو قباسلا مكحلا اذه رمتسيف

 راد نيرمألل المتحم ابذبذم امهبم هيف اددرتم ءاج رمألا نأ ثيح نم ليلدلا نم طقسم ضقان هل تأي مل هنأ ةهج

 ."لوصحلا" يف اذك ررقملا وه امك قباسلا لصألاب كسمتي ذئيحف «كشلاب لمعي الو ءامهدحأل حيجرت الب امهنيب



 ليلد الب جاجتحالا يف لصف 1e سايقلا يف عبارلا ثحبلا

 .ليلد الب لمعلا انمزل ةداعلا ضقنب انمكح ولف ءاعيمج نيرطألا لمتحف

 ةرشعلا نود ام نأل ؛مايأ ةرشع اهضيحف اسم غولبلا عم تأدتبا اذإ كلذكو

 فالخب «ليلد الب لمعلا انمزل ضيحلا ع افتراب انًمكَح ولف ؛:ةضاختسالاو ضيحلا لمتحت

 .ةرشعلا ىلع ديزت ال ضيحلا نأ ىلع ليلدلا مايقل ةرّشعلا دعب ام
 ۳ E ا م

 قحتسي ال هنإف :دوقفملا ةلاسم مازلإلا نود عفدلل ةجح :هيف ليلد ال نأ ىلع ليلدلا نمو

 الب ريغلا قاقحتسا عفدناف .هنم وه ثري ال هدقف لاح هبراقأ نم تام ولو هثاريم هريغ

 .ليلد الب قاقحتسالا هل تبثي ایپ يل

 نسينا نسا وي ڪڪ ج چ

 [1 45 ص :يشاوحلا ةدمع] .حجرم الب حيحرت الو «نيمدلاب هلاصتال ؛ةضاحتسا وأ اضيع فرك نآ نك :نيرمألا

 FE نع سابو e E r a دورس

 نأ :حيضوتلاو يةئالغلا عارو ام وهو ءاش ود ضيحلا لعحج ل اب ءاضيح اهلك ةرشعلا لعحت م ناب: ضيخلا ع افتراب

 ةضاحتسا ىرخألا ةعبسلا نأب انمكح ولف ؛ةضاحتسالاو ضيحلا لمتحا ىرخألا ةعبسلاو تلا ضيح ةئالثلا
 ليلدلا رشعلا دعب اميفو «ليلدب الإ عفري ال ضيحلاو «لامتحالا دوحول «ليلد الب ضيحلا عافتراب انمكح ناك

 . "ندعملا" يف اذك مايأ ةرشع نم رثكأ نوكي ال ضيحلا نأل ؛ضيحلا ع افترا ىلع دوجوم

 "يطق رادلا"و "ريبكلا"و "طسوألا همجعم" يف ناربطلا هاور ةمامأ بأ ثيدح :اهنم ثيداحأل :خل ! ليلدلا مايقل

 هيف "ةضاحتسم يهف داز اذإف «مايأ ةرشع نوكي ام رثكأو «مايأ ةثالث بيثلاو ركبلا ةيراجلل ضيحلا لقأ" :هعفر هنع

 ؛نيدملا نبا هفعض ءالعلاو افا ابأ عمسي مل لوحكمو «ثيدحلا فيعض ريتك نب ءالعلاو «لوهجم كلملا دب

 ان دنع ا ريغ عاطقنالاو ةلاهجلا ءانلق «۽ يشب نیل :هريغ و ونجا لاقو «ثيدخلا رکنم 1 :يراحبلا لاقو

irs annجاومألا هيف تمطالت اذإ رحبلا :ليق :ربدعلا يف سمح ال ." يا ول  

 ؛دمجني مث ءاربنع دقعنيف دبزلا نم افص ام ثكمي تح ضعب ىلع اهضعب حيرلا برضي لازي الو «دبزلا اهنم

hecmaماف : ىلاعت هلوق يف ريشأ هيلإو الطابو ايشالتم يأ  

 . لوصحلا يف اذك 4 ضر يف ثك سالا عي ام اّمأَو ءافُح بهذي كيرلا



 .ليلدلا مدعب كّسمتلا وهو
 .ربنعلا ف سمخلاب لقي م هنأ نورا نابي يأ كلذ ركذ الإ :انلق

 رثألا هدورو مدع

 را لاباس :لاسقف ینا يف سمخلا نع هلا مث د ادمحم نأ ئور اذهو
 :لاق a u2 2 | ٌّس || لاب ان :لاقف ek اک هن :لاق "؟هيف سم

 باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو . هيف سم لو ءاملاك الا
 عاملا 1 فاعلا

 ىلع كلذ مامإلا ركذ ول مرلي امنإ ضقنلا اذه نعي «هيف سمخلا يعدي نم ىلع هجاجتحا يف ال :هرذع نايب يف
 نأ نعي «ربنعلا ف سمخلاب لقي مل هنأ يف هسفنل رذعلا نايب هجو ىلع هركذ ىتأف كلذك سيلو جاجتحالا ليبس

 سايقلاب لمعلا بجوف «سايقلا كرتو هب لمعيل سايقلا فالخب رثأ دري ملو ربنعلا ف سمخلا بوجو يفني سايقلا
 فاجيإي ودعلا يديأ نم ذحوت ام ةمينغلا نأل ؛مئانغلا نم سيل ربنعلاو «ةمينغلا يف الإ سمخلا عرشي مل هنأ وهو
 ."ندعملا" يف اذك طق ددعلا يديأ يف نكي مل رحبلا نم جرختسلاو ءرحبلا نم جرختسم ربنعلاو «باك ر لاو ليخلا

 نم سيل هنأل ؛سايقلا فلاخي امم هيف سمخلا نوك نأ :هلصاح : يشاوحلا لوصح" يف يلبهنسلا لضافلا لاقو
 ىلع ال راحبلا نم هيوحي امو «مظعألا ربلا ىلع درت اغإ طلستلا دي نإف ءارهق مالسإلا دي هيلع دري م هنأل ؛مئانغلا

 لح هلع تقوا امف هتم هلوُسَر لخلل عافأ امو یادت لوقا نيعاةوعأم اکو ایف امو ماظعألا رحيل

 لا هزيل الو ءهليحو مالسإلا باكر هيلع فجوي م ام رحبلاو «ةيآلا دسر فاح هللا کلو باک رالو

 لمعلا يهو ةلماكلا ىلإ رخآلاب لؤوت ةرصاقلا ةجحلا هذه نأ رهظي اذهبو «كرتي م سايقلا اذه فالح ىلع

 .ىهتنا هلصأ نع داريإلا عطقلاف «ةمزلملا يهو سايقلاب

 نم ذخألا :عماجلاو ؛ءكمسلا ىلع سايقلاب هباجأف «هيف سمخلا مدع يف هجو يأو هلاح ام يأ :خلإ ربعلا لاب ام
 نأب ةقيقحلا هجو نع باقنلا فشكل هنع هلأس اذلو «هيف مكحلا دوحو يف سايقلا لصأ هبتشا امل نكل «رحبلا
 ف سمح ال اذك مث طيحلا رحبلا ىلع قولخم رهق دري مل ذإ ؛لويخلاب هيلع فاجيإلا مدع يف ءاملا مكح ال امهلاثمأ
 نم دحوي اميف ءاملا يف ءيش 5 عولؤللا هيف قلخي ناويح فدصلاو «فدصلا يف عقي عيبرلا رطم ءام هنأل ؛ملوللا
 . لويعللا" قاذق كسملا يظك تالا



 ةحفصلا عوضوملا

 ا اا ةمدقم

 E SSR فنصملا ةمج رت

 100 2غ باتكلا ةحجابيد

 ا ا هللا باتك ىف لوألا ثحبلا

 00 ماعلاو صاخلا يف لصف

 E تاو ا هاك عسا وو ديقملاو قلطملا يف لصف
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 لاحلا نايب يف لصف
 فطعلا نايب يف لصف

 ليديا تای يف لجعت
 .... ك لوسر ةنس يف ئافلا ثحبلا

 لضفلاب لئاقلا مذع يف لصف
 فا لح ساولا دام قب لوف

 سايقلا ف عبارلا ثحبلا

 سايقلا ةيجح يف لصف

 يعرشلا سايقلا ف لصف

 سايقلا ىلع ةهجوتملا ةلئسألا يف لصف
 .. هطرشو هتلعو مكحلا ببس يف لصف

 عئاوملا يف لمف

 يفيلكتلا مكحلا ماسقأ يف لصف
 eS ةصحرلاو ةميزعلا ف لصف

KRESS 

 8 ع هاك TTT TTT TCT دس نه هش ل

 م اس هش < هاه ه8 TTT هش هش هش نش نه ضف هك 8 هك ©

 ه ه هاش هاش هاش i a هش هلل نها كل

 ع ه ها 8 هاه ساه ها ه8 ها اها ها 8

EOEايدين ذي ام دل ا ان اي اا ا دي  

 HEBE شاش ها a هك كش i اها û ها اه

 8# 8 ف © © خيي #ذ اي

  Eها هاه عاش 8

 ERE ë5 هك ها ها ل چ

EEE 

 GGG ةة ةة چ ده

HEGRE هي ين عاشه EEE û 

 هاه مف هه همه هاش 8

 ه8 هت ه8 8 ه8 خا ل ا

ERE 2 

RES F&F 

ERE ENE E FF 

EERE Ga o نه & 8 

 ه8 ه ها ه8 نفي اه هذ 8

KSSE هع 

ERمب 8 8# 8 #  

 باه اده هه 8 8# 8 ه8 8

 ETT ف هه 8

ETO 7 

REره 8 ها ه8 8 #6 نزف  

6 HEAR 

EREعم همه عي نه  

 ب اا نذل انادي اق ان ذي

EEE Eg ها 

ERS 

 هس © هه هاش هش »ف 8

KEEقا #8  

RFF ضخ 

BEES 

1 KEKE 



 ىرشيلا ةيتكم تاروشنم نم

 ةعوبطملا

 (نيدلجم) يناعملا رصتخم

 (نيدلجم) راونألا رون

 (تادلجم۳) قئاقدلا ردك

 هغيصلا ملع بيرعت

Other Languages 

Riyad Us Saliheen (Spanish[H. Binding) 

Fazail-e-Aamal (German) 

To be published Shortly Insha Allah 

| AI-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured) 

 حاضيإلا رون
 ةحضاولا ةغالبلا

 يوقم نوترك ةنولم

 ىعارشلا | فلا ميردرتعج رش
 ريبكلا زوفلا | ةيواحطلا ةديقعلا نتم
 حاتفملا صيخلت ةاقرملا

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز

 ةيفاكلا وحنلا لماوع

 ملعتملا ميلعت وحنلا ةياده
 لوصألا ئدابم يج وغاسيإ

 ةسفلفلا ئدابم لماع ةنام حرش |
 (نيرامتلاو ةصالخلا عم) وحنلا ةياده

 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم ظ

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم
 يذمرتلل عماجلا | كلام مامإلل أطوملا
 يبستملا ناويد ةسامحلا ناويد

 عبسلا تاقلعملا حيولعلاو حيضوتلا

 ةيري لا تاماقلا يماجلا حرش |

Books in English 

Tafsir-e-Uthmani(Vol. 1, 2, 3) 

Lisaan-ul-Quran(Vol. 1, 2, 3) 

Key Lisaan-ul-QuraKVol. 1, 2, 3) 

Al-Hizb-ul-Azarm (Large) (H. Binding) 
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 يبل ت یوبطم

 تک

 (موس) نآرقلا نال اتم دلك
 هدعاق نااسآ اكن ابز ىلع (رلج )ىلا ثعريفأ

 هرعات' نك اسآ اكن ابز ىراف ظ ماعلا تعب ماكخ الا تابطخ

 ( نيتلوا) فرصلاا ملت ن نس
 ( نيرخآ) ف رصلا م (لتكب بح كديبص) م الا بز
 رداصملا وفصل رع ( لتكب بيعت کب ) م الا بزر
 ونسوا لم عمم ملكلا عماوج (لوا) ن آرا كاسل
 ( لوو ماعم يبى رع (مد) ناآرقلا ناس
 ( مرد ماعم ايل رع (ممس) نآرقلا ناس

 (ررر ماعم كيلر ع ىز رت لش يرش یون لاسخ

 م (لتک) مرسلا می
3 

 الملا

 ع

 ( ےتح نمت )رولز قل“

 مالعا جراح

 رگ
 ےگ او

1 

 نارا لانج

 ىدتبما لیہ

 اق ر نيل ار

 مس ماركا روك راك وك

 (ںہ) نآرقلا نال حاف

 (مود) نل آر لا كاسل حر ارم تركنا تاو

 | (مم» ن آر لا كاسل حارقم ريعلاواز |
 © اننإح

 دا
 لوسرلا ثييرع ىف لوصلار2

 (نثيرياديدج) ( ناكل انهت )ماجا

 (ىيم)( ب یم ديمو مک الا بزر

 ظ ( قيما( بحى نمد مک الا بزا

 بر ال١ هضور

 رچ فرص مدفلا ني“
 باوب الا رسمت لوصالا ن (لوا) ن آر قلا ناس اقم

 قطا يت ( ممد ) ن آر فلا كاسل حرام

 لامتالاءا
 تز

 كعداعحا لک

 نامل | یر می ع | فلان


